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กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่ างประเทศ
โดยการเชื อถื อ ข้ อ แถลงของผู ้ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย และ/หรื อผู ้เ อาประกั น ภั ย ในใบคํ า ขอ
เอาประกันภัย ซึ ง ถื อเป็ นส่ ว นหนึ ง ของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี4 และเพือเป็ นการตอบแทนเบี4 ย ประกัน ภัย ที
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยได้ชาํ ระภายใต้ขอ้ บังคับ เงือนไขทัว ไปและข้อกําหนด ข้อตกลง
คุม้ ครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัยดังต่อไปนี4
หมวดที 1 คําจํากัดความทัว ไป
ถ้อยคําและคําบรรยายซึงมีความหมายเฉพาะทีได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี4ให้ถือว่ามี
ความหมายเดียวกันทั4งหมดไม่วา่ จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์
ประกันภัยนี4
กรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตารางผลประโยชน์ เงือนไขทัว ไปและข้อกําหนด
ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ใบคําขอเอา
ประกันภัย หนังสื อรับรองการประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสําคัญซึงถือเป็ นส่ วนหนึงแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท หมายถึง บริ ษทั ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัย หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลทีระบุชือเป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี4 ซึ งเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการประกันภัยเพือประโยชน์ของ
ผูเ้ อาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลทีได้ระบุชือเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หนังสื อ
รับรองการประกันภัย และ/หรื อเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึ4นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอืน ซึ งเกิดขึ4นอย่างฉับพลันจาก
ปัจจัยภายนอกร่ างกายและทําให้เกิดผลทีผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนา มุ่งหวัง เล็งเห็นหรื อคาดหวังให้เกิดขึ4น และ
เกิดขึ4นหลังจากวันทีกรมธรรม์ประกันภัยนี4มีผลบังคับ
การบาดเจ็บ หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ
การเจ็บป่ วย หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ การได้รับการวินิจฉัย หรื อการเกิดโรคทีเกิดขึ4นกับผู ้
เอาประกันภัยและเกิดขึ4นหลังจากวันทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ทั4งนี4 ตอ้ งปรากฏชัดเจนว่าการเจ็บป่ วย
เช่นว่านั4นเป็ นการเจ็บป่ วยทีเกิดขึ4นโดยตัวเองและเป็ นผลโดยตรงและโดยอิสระจากเหตุอืนๆ ทั4งปวง
ความรับผิดส่ วนแรก หมายถึง ความเสี ยหายส่ วนแรกทีผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสําหรับเหตุการณ์
แต่ละครั4ง
แพทย์ หมายถึ ง ผูท้ ีสําเร็ จการศึ กษาได้รับ ปริ ญญาแพทย์ศ าสตร์ บ ณ
ั ฑิ ตได้ข4 ึนทะเบีย นอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายของท้องถินทีให้บริ การทางการแพทย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถินที
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ให้บริ การทางการแพทย์ หรื อทางด้านศัลยกรรม ซึ งไม่ใช่แพทย์ทีเป็ นผูเ้ อาประกันภัย คู่สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิ ต
หรื อผูส้ ื บสายโลหิตของผูเ้ อาประกันภัย
แพทย์ผ้เู ชียวชาญเฉพาะโรคหรือแพทย์เฉพาะทาง หมายถึง แพทย์ผเู ้ ชียวชาญทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายและมีวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รในสาขาทีเหมาะสมกับโรคดังกล่าว ซึ งไม่ใช่แพทย์เจ้าของ
ไข้ ผูซ้  ึงเป็ นแพทย์ผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษา ดูแลหรื อรักษาร่ วมกับแพทย์เจ้าของไข้ และ/หรื อแพทย์ทีเป็ นผูเ้ อาประกันภัย คู่
สมรส ผูร้ ่ วมสายโลหิตหรื อผูส้ ื บสายโลหิตของผูเ้ อาประกันภัย เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั เป็ นการเฉพาะ
พยาบาล หมายถึง ผูท้ ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผูท้ ีจาํ เป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รับ
การวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชี4 ซ ึ งเป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาทีเหมาะสม
สําหรับการรักษาการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยนั4นๆ
ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผูท้ ีรับบริ การอันเนืองจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อในห้องรักษา
ฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลหรื อคลินิก ซึ งไม่มีความจําเป็ นตามข้อวินิจฉัยและคําแนะนําจากแพทย์ และข้อบ่งชี4ซ ึ ง
เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ทีจดั ให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนและ
มีองค์ประกอบทางด้านสถานทีและมีจาํ นวนบุคลากรทางการแพทย์ทีเพียงพอตลอดจนมีการจัดการให้บริ การที
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิงมีห้องสําหรับการผ่าตัดใหญ่และต้องได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนดําเนิ นการเป็ น
โรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั4นๆ
คลินิก หมายถึ ง สถานพยาบาลแผนปั จจุ บ นั ที ไ ด้รับ อนุ ญาตตามกฎหมาย ดํา เนิ นการโดยแพทย์ท าํ การ
รักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนได้
มาตรฐานทางการแพทย์ หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ทีเป็ นสากล
และนํามาซึ งแผนการรักษาทีเหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจําเป็ นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจาก
ประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การตรวจพบ ผลการชันสู ตร หรื ออืนๆ (ถ้ามี)
ค่ าใช้ จ่ายทีจําเป็ นและสมควร หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ทีควรจะเป็ นเมือเทียบกับ
การให้บริ การทีโรงพยาบาลหรื อคลินิกเรี ยกเก็บกับผูป้ ่ วยทัว ไปของโรงพยาบาลหรื อคลินิก ซึ งผูเ้ อาประกันภัย
เข้ารับการรักษานั4น
ความจําเป็ นทางการแพทย์ หมายถึง การบริ การทางการแพทย์ตา่ งๆ ทีมีเงือนไขดังนี4
1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ และ
2. ต้องมีขอ้ บ่งชี4ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิปัจจุบนั และ
3. ต้อ งมิ ใ ช่ เ พื อ ความสะดวกของผู ้รั บ บริ ก าร หรื อ ของครอบครั ว ผู ้รั บ บริ ก าร หรื อ ของผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
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4. ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ การดูแลผูป้ ่ วยทีเหมาะสมตามความจําเป็ น
ของภาวะการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การนั4นๆ
สภาพทีเ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย หมายถึง สภาพของผูเ้ อาประกันภัยทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี4
1) กรณี การประกันภัยแบบรายเทียว (Single Trip) และกรณี การประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy)
ให้หมายถึง โรค (รวมทั4งโรคแทรกซ้อน) อาการหรื อความผิดปกติทีผเู ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ดูแลและ
รักษาหรื อทราบภายใน 12 เดือนก่อนวันทีความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี4จะมีผลบังคับ ซึ งมีนยั สําคัญ
เพียงพอทีทาํ ให้บุคคลทัว ไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรื อรักษา หรื อทําให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อ
รักษา
2) กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ให้หมายถึง โรค (รวมทั4งโรคแทรกซ้อน) อาการหรื อความ
ผิดปกติทีผเู ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ดูแลและรักษาหรื อทราบ ซึ งมีนยั สําคัญเพียงพอทีทาํ ให้บุคคลทัว ไป
พึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรื อรักษา หรื อทําให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรื อรักษา ซึ งผูเ้ อาประกันภัยได้
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนระหว่างการเดินทางครั4งก่อน หรื อภาวะทางการแพทย์ทีผเู ้ อาประกันภัยขอรับการ
บําบัดรักษา หรื อวินิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย โดยให้ถือว่าภาวะ
ดังกล่าวเป็ นสภาพทางการแพทย์ทีเป็ นมาก่อนการเอาประกันภัยสําหรับการเดินทางครั4งต่อไป
เอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ งเกิดจากการติดเชื4อ
ไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื4อจุลชีพฉวยโอกาส เนื4องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อ
การติดโรค หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลื อดบวกของไวรัส HIV (Human
Immunodeficiency Virus) การติดเชื4 อจุลชี พฉวยโอกาส ให้รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเชื4อทีทาํ ให้เกิดโรคปอด
บวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื4อทีทาํ ให้เกิดโรคลําไส้อกั เสบหรื อเรื4 อรัง (Organism
or Chronic Enteritis) เชื4 อไวรัส (Virus) และ/หรื อเชื4อราทีแพร่ กระจายอยูท่ วั ไป (Disseminated Fungi Infection)
เนื4องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเนื4องอก Kaposi’s Sarcoma เนื4องอกเซล
นํ4าเหลืองทีระบบศูนย์ประสาทส่ วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/ หรื อโรคร้ายแรงอืนๆ ซึ ง
เป็ นทีรู้จกั ในปั จจุบนั นี4วา่ เป็ นอาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึ ง
เป็ นสาเหตุทีทาํ ให้คนทีเป็ นเสี ยชีวติ อย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพ โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS) ให้
รวมถึ ง เชื4 อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) โรคทีทาํ ให้เยือสมองเสื อม (Encephalopathy
Dementia) และการระบาดของเชื4อไวรัส
การเดินทางต่ างประเทศ หมายถึง การเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ งเริ มต้นเมือผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออก
จากประเทศไทยและดําเนินต่อเนืองกันไปจนกระทัง ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงประเทศไทย
บริ ษัททีได้ รับมอบอํานาจ หมายถึง บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคล หรื อตัวแทนของบริ ษทั ทีให้ความช่วยเหลือใดๆ
ซึ งบริ ษทั ได้แต่งตั4งขึ4นในเวลาใด ๆ เพือให้บริ การความช่วยเหลือแก่ผเู ้ อาประกันภัย ซึ งกําหนดไว้ในข้อตกลง
คุม้ ครองทีบริ ษทั ออกให้ก่อนการเดินทาง
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สมาชิ ก ในครอบครั ว หมายถึ ง บิ ดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุ ตรชาย บุ ตรสาว พี น้อง คู่ส มรสของ
ผูเ้ อาประกันภัย หรื อบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคูส่ มรสของผูเ้ อาประกันภัย
ประเทศภูมิลาํ เนา หมายถึง ประเทศใดทีผเู ้ อาประกันภัยได้รับสิ ทธิจากรัฐบาลนั4นให้เป็ นพลเมืองหรื อ
ประเทศทีอยูอ่ าศัยถาวรของผูเ้ อาประกันภัย
การนัดหยุดงาน หมายถึง การกระทําโดยเจตนาของผูน้ ดั หยุดงาน หรื อคนงานทีถูกห้ามเข้าทํางาน เพือส่ งเสริ ม
การนัดหยุดงาน หรื อการต่อต้าน การห้ามเข้าทํางานไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะเป็ นการก่อกวนความสงบสุ ขแห่ ง
สาธารณชน หรื อเพือผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่กต็ าม
การจลาจล หมายถึง การกระทําของบุคคลใด ๆ ซึ งร่ วมกับกลุ่มบุคคลอืนเพือก่อกวนความสงบสุ ขแห่ ง
สาธารณชน ไม่วา่ จะเกียวข้องกับการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยมหรื อไม่กต็ าม
การกระทํา อันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อ การก่ อความวุ่นวายทางการเมือ ง
หมายถึง
1) การกระทําอย่างจงใจเพือให้เกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายโดยตรงต่อร่ างกายและทรัพย์สินซึ งเป็ น
เหตุการณ์ทีเกิดขึ4นเพือผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธินิยม
2) การทีประชาชนจํานวนมากร่ วมกันก่อความไม่สงบ หรื อการก่อความวุน่ วายอันเข้าลักษณะถึงลุกฮือขึ4น
ต่อต้านรัฐบาล โดยใช้กาํ ลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อกระทําการอย่างหนึงอย่างใดให้เกิด
ความวุน่ วายขึ4นในบ้านเมือง
หมวดที 2 เงือ นไขทัว ไปและข้ อกําหนด
1. สั ญญาประกันภัย
สั ญ ญาประกัน ภัย นี4 เกิ ด ขึ4 น จากการที บ ริ ษ ัท เชื อ ถื อ ข้อ แถลงของผู ้ถื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย และ/หรื อ
ผูเ้ อาประกันภัยในใบคําขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิมเติม (ถ้ามี) ทีผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อา
ประกันภัยลงลายมือชื อให้ไว้เป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั จึงได้ออก
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี4ไว้ให้ แล้วแต่จะตกลงกัน
ในกรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วใน
ข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความจริ งนั4นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั4นๆ
อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี4ยประกันภัยสู งขึ4นหรื อบอกปัดไม่ยอมทําสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี4จะ
ตกเป็ นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากทีผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อ ผูเ้ อา
ประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึง
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2. ความสมบูรณ์แห่ งสั ญญาประกันภัยและการเปลียนแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
การเปลียนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้ออกบันทึก
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี4 หรื อในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
หรื อในใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั จึงจะสมบูรณ์
3. การแจ้ งรายชือผู้เอาประกันภัยและการเข้ าร่ วมการประกันภัย
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดํา เนิ นการแจ้งรายชื อผูเ้ อาประกันภัยและระยะเวลาการประกันภัยให้
บริ ษทั ทราบก่อนการเดินทาง ในกรณี ทีเกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ทีเป็ นเหตุให้มีการเรี ยกร้ องค่า
สิ นไหมทดแทน และถ้ารายชื อของผูเ้ อาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หน้าทีในการพิสูจน์เป็ นของผูถ้ ื อ
กรมธรรม์ประกันภัยและ/หรื อผูเ้ อาประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยจะเริ มได้รับความคุ ม้ ครองตามวันทีทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อ
รับรองการประกันภัย (แล้วแต่กรณี ) โดยบริ ษทั จะออกตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการ
ประกันภัยเป็ นรายบุคคลให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่ละราย เพือเป็ นการรับรองว่าบุคคลเหล่านี4ได้รับความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี4 เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอืน
4. ระยะเวลาประกันภัย
4.1 กรณี การประกันภัยแบบรายเทียว (Single Trip) ระยะเวลาประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยจะเริ มต้นและ
สิ4 นสุ ดภายในระยะเวลาประกันภัยตามทีระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
โดยความคุม้ ครองให้เริ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชัว โมง และดําเนินต่อเนืองกัน
ไปจนกระทัง ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 3 ชัว โมง นับแต่กลับถึง
ประเทศไทย หรื อจนกระทัง วันสิ4 นสุ ดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ4นก่อน (เว้นแต่จะมีการ
ระบุไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี4)
4.2 กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) เพือคุม้ ครองการเดินทางหลายครั4งในระยะเวลาประกันภัย
1 ปี ตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย ระยะเวลาการเดินทางในแต่
ละครั4งของผูเ้ อาประกันภัยให้เริ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชัว โมง และดําเนิ น
ต่อเนืองกันไปจนกระทัง ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 3 ชัว โมง นับ
แต่กลับถึงประเทศไทย หรื อจนกระทัง วันสิ4 นสุ ดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ4นก่อน (เว้น
แต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี4)
4.3 กรณี การประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) เพือคุม้ ครองการเดินทางหลายครั4งในระยะเวลา
ประกั น ภัย 1 ปี ตามที ร ะบุ ไ ว้ใ นตารางกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย หรื อหนั ง สื อรั บ รองการประกั น ภัย ซึ ง
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การและดําเนินการให้มีการเดินทางขึ4น ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละครั4งของ
ผูเ้ อาประกันภัยให้เริ มต้นก่อนผูเ้ อาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชัว โมง และดําเนินต่อเนืองกันไป
จนกระทัง ผูเ้ อาประกันภัยเดินทางกลับถึงทีอยูอ่ าศัยภายในประเทศไทย หรื อภายใน 3 ชัว โมง นับแต่กลับถึง
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ประเทศไทย หรื อจนกระทัง วันสิ4 นสุ ดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ4นก่อน (เว้นแต่จะมีการ
ระบุไว้เป็ นอย่างอืนในกรมธรรม์ประกันภัยนี4)
หากผูเ้ อาประกันภัยเข้ารั บการรั กษาพยาบาลในช่ วงระยะเวลาที กรมธรรม์ป ระกันภัย นี4 มีผ ลบัง คับ และ
จําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื องในฐานะผูป้ ่ วยใน กรมธรรม์ประกันภัย นี4 จะขยายความคุ ม้ ครองไป
จนกระทัง ผูเ้ อาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล
5. การจํากัดระยะเวลาการเดินทาง
5.1 กรณี การชําระเบี4ยประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั4งทีจะได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี4สูงสุ ดไม่เกิน 90 วัน
5.2 กรณี ก ารชํา ระเบี4 ย ประกันภัย แบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ระยะเวลาการเดิ นทางแต่ล ะครั4 ง
ทีจะได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี4สูงสุ ดไม่เกิน 90 วัน
6. การเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนและการส่ งเอกสารหรือหลักฐาน
ในกรณี เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทน
ของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีอาจเป็ นเหตุแห่งการ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี4โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ทีมีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั
ทราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาํ เป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริ ษทั ทราบดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้นได้
แต่ได้แจ้งโดยเร็ วทีสุดเท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว และจะต้องส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30
วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
7. การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการตรวจวินิจฉัย ผลการตรวจห้องปฏิบตั ิการ ผล
การตรวจทางรังสี การขอหลักฐานเพิมเติมหรื อผลการตรวจพิเศษทีเกียวข้องของผูเ้ อาประกันภัยเท่าทีจาํ เป็ นกับ
การประกันภัยนี4 และมีสิทธิ ทีจะขอตรวจร่ างกายผูเ้ อาประกันภัยโดยแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญอิสระทีบริ ษทั แต่งตั4ง
รวมทั4งทําการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จา่ ยของบริ ษทั
ในกรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย หรื อ
อืนๆ ของผูเ้ อาประกันภัยเพือประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนนั4น บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความ
คุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยนั4นได้
8. การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษ ทั จะจ่า ยค่าสิ นไหมทดแทนภายใน 15 วันนับ แต่ว นั ที บ ริ ษ ทั ได้รับ เอกสารหรื อหลัก ฐานแสดงการ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีครบถ้วนถูกต้อง และเป็ นไปตามเงือนไขความคุม้ ครองแล้ว โดยค่าสิ นไหมทดแทน
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สํา หรั บ การเสี ย ชี วิต บริ ษ ทั จะจ่า ยให้แก่ ผูร้ ั บ ประโยชน์ ส่ ว นค่า สิ นไหมทดแทนอย่า งอื นจะจ่า ยให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็ นอย่างอืน
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้องเพือให้บริ ษทั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกาํ หนดไว้อาจขยายออกไป
อีกได้ตามความจําเป็ น แต่ท4 งั นี4 จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้วนและ
ถูกต้องแล้ว
หากกรณี บริ ษ ทั มีหน้าทีทีจะต้องจ่ายค่า สิ นไหมทดแทน แต่ไม่อาจจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แล้วเสร็ จ
ภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี4ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที
ต้องจ่าย ทั4งนี4นบั แต่วนั ทีครบกําหนดชําระ
9. การคํานวณเบียD ประกันภัยและการปรับปรุงเบียD ประกันภัย
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระเบี4ยประกันภัยทันทีเมือถึงกําหนดชําระ หรื อก่อน
ความคุม้ ครองจะเริ มต้น
9.1 ในกรณี การประกันภัยแบบรายเทียว (Single Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเริ มต้นและสิ4 นสุ ด
ภายในระยะเวลาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย บริ ษทั
จะคํานวณเบี4ยประกันภัยตามจํานวนผูเ้ อาประกันภัยทีแท้จริ งตามทีผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัย
แจ้งให้บริ ษทั ทราบเมือเริ มสัญญาประกันภัย
9.2 ในกรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเป็ นรายปี ตามทีระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย บริ ษทั จะคํานวณเบี4ยประกันภัยตามจํานวนผู ้
เอาประกันภัยทีแท้จริ งตามทีผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเมือเริ มสัญญา
ประกันภัย
9.3 ในกรณี การประกันภัยแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ซึ งผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผูจ้ ดั การและ
ดําเนินการให้มีการเดินทางขึ4น โดยมีระยะเวลาของสัญญาประกันภัยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย บริ ษทั จะคํานวณเบี4ยประกันภัยเบื4องต้นโดยประมาณการจากจํานวนเงินเอาประกันภัยและจํานวนผู ้
เอาประกันภัยในระยะเวลาหนึ งปี และเมือสิ4 นสุ ดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะทําการปรับปรุ งเบี4ยประกันภัย
โดยคํานวณจากจํานวนเงินเอาประกันภัยและจํานวนผูเ้ อาประกันภัยทีแท้จริ ง
หากเบี4ยประกันภัยทีแท้จริ งสู งกว่าเบี4ยประกันภัยประมาณการเมือต้นปี สัญญาประกันภัย บริ ษทั จะเรี ยกเก็บ
เบี4ยประกันภัยเพิมส่ วนต่างของเบี4ยประกันภัยเบื4องต้นทีประมาณการไว้กบั เบี4ยประกันภัยทีแท้จริ ง หากเบี4ย
ประกันภัยทีแท้จริ งตํากว่าเบี4ยประกันภัยเบื4องต้นทีประมาณการเมือต้นปี สัญญาประกันภัย บริ ษทั จะคืนเบี4ย
ประกันภัยส่ วนเกินนั4นให้กบั ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
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10. การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
10.1 การบอกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะกระทําโดยฝ่ ายใดก็ตาม ต้องเป็ นการบอกเลิ กกรมธรรม์
ประกันภัยทั4งฉบับเท่านั4น ไม่สามารถบอกเลิกเพียงข้อตกลงคุม้ ครองข้อหนึงข้อใดหรื อเพียงส่ วนหนึ งส่ วนใดใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัยได้
10.2 กรณี การประกันภัยแบบรายเทียว (Single Trip) การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริ ษทั ได้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี4ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้รับอนุมตั ิวีซ่า
(VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบก่อนวันเริ มความคุม้ ครอง
10.3 กรณี การประกันภัยแบบรายปี (Annual Trip) หรื อแบบรายปี พิเศษ (Open Policy) ผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อบริ ษทั ต่างสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงือนไขทีระบุ
ไว้ ดังนี4
1) บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี4ได้ดว้ ยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15
วัน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึ งผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยตามทีอยูค่ รั4งสุ ดท้ายทีแจ้งให้
บริ ษทั ทราบ ทั4งนี4 คําบอกกล่าวใดๆ ทีได้จดั ส่ งให้ตามทีอยูค่ รั4งสุ ดท้ายทีแจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็ นการส่ งโดย
ชอบแล้ว ในกรณี ทีมีการชําระเบี4ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนแต่อย่างใด และบริ ษทั จะคืนเบี4ยประกันภัยให้แก่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัย โดยหัก
เบี4ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี4ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
2) ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี4ได้โดยแจ้งให้
บริ ษทั ทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อ โดยการบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันทีบริ ษทั ได้รับการแจ้งหรื อวันทีระบุในใบ
แจ้ง แล้ว แต่ว่า วัน ใดจะเป็ นวันหลัง สุ ด และบริ ษ ทั จะคื น เบี4 ย ประกันภัย หลัง จากหัก เบี4 ย ประกันภัย สํา หรั บ
ระยะเวลาทีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี4ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
10.4 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริ ษทั ว่าผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยได้กระทําการโดย
ทุจริ ต เพือให้ตนเองหรื อผูอ้ ืนได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี4 บริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี4
ด้วยการส่ งหนังสื อบอกกล่าวและให้ความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ4 นผลบังคับในทันที ในกรณี น4 ี
บริ ษทั จะคืนเบี4ยประกันภัยสําหรับปี กรมธรรม์ประกันภัยนั4นๆ และภายหลังจากการหักจํานวนเงินค่าสิ นไหม
ทดแทนทีบริ ษทั ได้จา่ ยให้ไปแล้วสําหรับปี กรมธรรม์ประกันภัยนั4นๆ (ถ้ามี) ทั4งนี4 บริ ษทั จะไม่รับผิดสําหรับการ
เรี ยกร้องจํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนจากการกระทําดังกล่าวข้างต้น
11. ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ ซึ งผูร้ ับประโยชน์จาํ เป็ นต้องเป็ นทายาทโดยธรรมหรื อ ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกับผูเ้ อาประกันภัยทีอยูก่ ินกันฉันท์สามีภรรยาโดยเปิ ดเผย หรื อมีความสัมพันธ์ในความเป็ นญาติร่วม
สายโลหิ ตเดียวกันและอยูใ่ นความอุปการะของผูเ้ อาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
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หนังสื อรับรองการประกันภัยเท่านั4น (ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูเ้ ยาว์ ให้ระบุได้เฉพาะบิดา มารดาหรื อ
ผูป้ กครองตามกฎหมายเป็ นผูร้ ับประโยชน์ได้เท่านั4น) เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงไว้เป็ นอย่างอืน
เมือผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครองและข้อกําหนด
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามทีระบุน4 นั หากมิได้ระบุชือผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยระบุชือผูร้ ับประโยชน์เพียงคนเดียว หากปรากฏว่าผูร้ ับประโยชน์ได้เสี ยชีวิตก่อน
หรื อพร้อมกับผูเ้ อาประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลียนตัวผูร้ ับ
ประโยชน์ เมือผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยระบุชือผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึงคน และผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวิตก่อนหรื อ
พร้ อมกับ ผูเ้ อาประกันภัย โดยผูเ้ อาประกันภัย มิ ไ ด้แจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ทราบเป็ นหนัง สื อถึ ง การเปลี ย นตัว ผูร้ ั บ
ประโยชน์น4 นั หรื อแจ้งเปลียนแปลงการรับประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ทีเหลืออยู่ เมือ
ผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนของผูร้ ับประโยชน์รายทีเสี ยชี วิตไปก่อนให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที
เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
12. สิ ทธิของบริษัทในการเรียกค่ าสิ นไหมทดแทนคืน
ในกรณี ทีมีการอนุ มตั ิการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน หรื อกรณี ทีบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจหรื อตัวแทนของ
บริ ษ ทั ที ไ ด้รั บ มอบอํา นาจได้จ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนตามการเรี ย กร้ องใดๆ โดยที บ ริ ษ ัท ไม่ ต้อ งรั บ ผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั หรื อบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจหรื อตัวแทนของบริ ษทั ทีได้รับมอบอํานาจแล้วแต่
กรณี มีสิทธิทีจะเรี ยกคืนเงินค่าสิ นไหมทดแทนทีจา่ ยไปนั4นจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนทีจา่ ยไป
13. การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี4 ระหว่าง
ผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ย กร้ องตามกรมธรรม์ป ระกันภัย กับบริ ษ ทั และหากผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ย กร้ องประสงค์และเห็ นควรยุติ
ข้อพิพาทนั4นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอมและให้ทาํ การวินิจฉัยชี4ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามระเบี ย บของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับและส่ ง เสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) ว่า ด้ว ย
อนุญาโตตุลาการ
14. กฎหมายทีใ ช้ บังคับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี4จะอยูภ่ ายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
15. เงือนไขบังคับก่อน
บริ ษ ทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่า สิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกันภัย นี4 เว้นแต่ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ั บ
ประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและ
เงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
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16. สกุลเงินตราและค่ าใช้ จ่ายทีเ กิดขึนD ในต่ างประเทศ
เบี4ยประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนทีพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี4 จะจ่ายเป็ นเงินบาทไทย โดยใช้
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามวันทีระบุในเอกสารทีใช้เรี ยกร้องค่าใช้สินไหมทดแทนภายใต้ขอ้ ตกลง
คุม้ ครองนั4นๆ
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หมวดที 3 ข้ อยกเว้นทัว ไป
กรมธรรม์ ป ระกันภัยนีD ไม่ ค้ ุ ม ครองการบาดเจ็ บ การเจ็ บ ป่ วย การสู ญเสี ยหรื อ ความเสี ยหายใดๆ หรื อ
ค่ าใช้ จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ ซึงส่ งผลกระทบอย่ างต่ อเนือง หรือมีลําดับเหตุการณ์
เป็ นอย่ างไรสํ าหรั บความเสี ยหายนัDน อันเป็ นผลมาจากหรื อเกียวเนืองมาจาก หรื อสื บเนืองจากสาเหตุ หรื อที
เกิดขึนD ในเวลาดังต่ อไปนีD (เว้นแต่ จะได้ มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ ายเพือขยายความ
คุ้มครองดังกล่าว)
1. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ ายร่ างกายตนเอง หรือพยายามทําร้ ายร่ างกายตนเอง ไม่ ว่าเป็ น
การกระทําโดยตนเองหรื อยินยอมให้ ผ้ ูอืนกระทํา ไม่ ว่าจะอยู่ใ นระหว่ างวิกลจริ ตหรื อไม่ ก็ต าม หรื อถู กผู้รับ
ประโยชน์ ทําร้ ายร่ างกาย หรื อถูกผู้รับประโยชน์ ฆ่าตาย ทัDงนีDรวมถึงอุบัติเหตุจากการทีผ้ ูเอาประกันภัยกิน ดืม
หรือฉีดยา หรือสารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่าทีแ พทย์สัง
2. สงคราม การรุกราน การกระทําทีม ่ ุงร้ ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําทีม่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้
มีก ารประกาศสงครามหรื อไม่ ก็ต าม หรื อ สงครามกลางเมือ งซึ ง หมายถึง สงครามระหว่ า งชนทีอาศั ยอยู่ ใ น
ประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การก่ อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวัติ การรัฐประหารการประกาศกฎอัยการ
ศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆซึงจะเป็ นเหตุให้ มีการประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอัยการศึก
3. การแผ่รังสี หรือการแพร่ กมั มันตภาพรังสี จากเชืDอเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนืองมาจาก
การเผาไหม้ ของเชืDอเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึงดําเนินติดต่ อไป
ด้ วยตัวเอง และ/หรือการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอืนใดที
อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ ได้
4. การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อห้ าม ข้ อบังคับ การประกาศ การควบคุมของรัฐบาลหรือของทางราชการ
ของประเทศใด ๆ หรื อเหตุการณ์ ทีเกิดจากการถูกริ บ ยึด หรื อทําลาย โดยศุ ลกากรหรื อเจ้ าหน้ าทีผ้ ูมีอํานาจใน
หน่ วยงานราชการอืน
5. การกระทําโดยมิชอบหรือการกระทําทีผิดกฎหมาย การก่ ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะที
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม หรือการเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
6. ผู้เอาประกันภัยไม่ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการรั กษาทรั พย์ สิน หรื อหลีกเลียงการบาดเจ็บหรื อการ
เจ็ บ ป่ วย หรื อ บรรเทาการสู ญเสี ย หรื อ ความเสี ย หาย ซึ ง เป็ นเหตุ ข องการเรี ยกร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ ประกันภัยนีD
7. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขับขีหรือปฏิบัติหน้ าทีเ ป็ นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
8. ขณะผู้เอาประกันภัยปฎิบัติหน้ า ทีเป็ นทหาร ตํารวจ หรื อ อาสาสมัค รซึ ง เข้ า ปฏิบัติการในสงครามหรื อ
ปราบปราม
9. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในบริเวณแท่นขุดเจาะนําD มันหรือเหมืองใต้ ดิน
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10. ขณะผู้เอาประกันภัยแข่ งรถหรือแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชก
มวยทุกชนิดรวมถึงมวยปลําD โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพือรักษาชี วิต) ขณะกําลังขึนD หรือกําลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูนหรือเครืองร่ อน
11. ขณะผู้เอาประกันภัยกําลังขึDนหรื อกําลังลง หรื อโดยสารอยู่ในอากาศยานทีมิได้ จดทะเบียนเพือบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ เป็ นสายการบินพาณิชย์
12. ขณะผู้เอาประกันภัยขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์
13. เอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ ภาวะทีเ กีย วกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต
14. ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์ เพือ เข้ ารับการรักษาทางการแพทย์ ทกุ ชนิด
15. ผู้เอาประกันภัยไม่ อยู่ในสภาพทีเ หมาะสมแก่การเดินทางซึงขัดต่ อคําแนะนําของแพทย์
16. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิQสุราจนไม่ สามารถครองสติได้ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ ใน
ร่ างกายขณะทีเ กิดอุบัติเหตุเทียบเท่าระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ตัDงแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ หรือมากกว่า
17. การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ สารเสพติดหรือยาเสพติดให้ โทษ จนไม่ สามารถครองสติได้
18. สภาพทีเ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
19. การตัDงครรภ์ การคลอดบุตรหรือการแท้งบุตร
20. การบริการ การรั กษาหรือการแก้ ไขความบกพร่ องของร่ างกายทีเป็ นมาตัDงแต่ กําเนิด หรือการรักษาโรคทาง
พันธุกรรมทุกชนิด
21. การบริ การ การรั กษาหรื อการผ่ าตัดเกียวกับการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วยอันเกิดขึDนเพือหวังผลกําไรจาก
กรมธรรม์ ประกันภัย
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หมวดที 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยนี4มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อตกลงคุม้ ครอง ข้อยกเว้นทัว ไป เงือนไขทัว ไปและ
ข้อกําหนด และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และเพือเป็ นการตอบแทนเบี4ยประกันภัยทีผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันภัยหรื อผูเ้ อาประกันภัยต้องชําระ บริ ษทั ตกลงจะให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี4 เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองทีมี
จํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยเท่านั4น
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TA 1
ข้ อตกลงคุ้มครองการชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่ างประเทศ
คําจํากัดความเพิม เติม
สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิD นเชิ ง หมายถึง การถูกตัดออกจากร่ างกายตั4งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ4 นเชิง และมีขอ้ บ่งชี4ทางการแพทย์ชดั เจนว่า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
สู ญเสี ยสายตา หมายถึ ง ตาบอดสนิ ทและมีขอ้ บ่งชี4 ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้อีก
ตลอดไป
สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ ยนิ หมายถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ อย่างถาวร
สู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูด หมายถึง การสู ญเสี ยสมรรถภาพในการเปล่งเสี ยงสามในสี ประเภทที
ประกอบกันเป็ นคําพูด คือเสี ยงทางริ มฝี ปาก เสี ยงจากโพรงปาก เสี ยงจากลิ4น และเสี ยงจากเพดานปาก หรื อการ
สู ญเสี ยเส้นเสี ยงอย่างถาวรสิ4 นเชิงหรื อความเสี ยหายของศูนย์ประสาทควบคุมการพูดอันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถ
พูดได้
ทุพพลภาพถาวรสิDนเชิง หมายถึง
1. กรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชี พประจําหรื ออาชีพอืนๆ และได้เกิดสภาวะ
ทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิง ซึ งเป็ นผลทําให้ไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอืนๆ
ได้โดยสิ4 นเชิงตลอดไป หรื อ
2. กรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยไม่ได้ประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชี พประจําและอาชี พอืนๆ และได้เกิ ด
สภาวะทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิงซึงเป็ นผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจประจําวันตั4งแต่ 3 ประเภทขึ4นไปได้ดว้ ย
ตนเอง โดยปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอืนใดหรื ออุปกรณ์ ประกอบด้วย
(1) การอาบนํDา หมายถึง ความสามารถในการชําระร่ างกายในห้องนํ4า หรื อการอาบนํ4า หรื ออืนๆ ทีมี
ความหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่ างกาย
(2) การแต่ งตัว หมายถึง ความสามารถในการสวมใส่ และถอดเสื4 อผ้า และถอดเปลียนอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ทีเสื อมสภาพ
(3) การรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารทีมีการจัดเตรี ยมในรู ปแบบ
ใดๆ ก็ตามไว้เรี ยบร้อยแล้ว
(4) การควบคุมการขับถ่ ายของร่ างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการทําหน้าทีของลําไส้
และกระเพาะปั สสาวะในขณะทีใช้ห รื อไม่ใ ช้ท่อช่ ว ย เครื องรองรับหรื อเครื องอุปกรณ์ เทียมอื นๆ เพือรักษา
สุ ขภาพอนามัยส่ วนตัว
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(5) การเคลือ นย้าย หมายถึง ความสามารถในการเคลือนทีภายในสถานทีจากห้องหนึงไปยังอีกห้องหนึง
ทีอยูใ่ นระดับเดียวกัน
(6) การเคลือนไหว หมายถึง ความสามารถในการเคลือนย้ายตนเองจากเตียงนอนไปยังเก้าอี4หรื อส่ วน
อืนๆ ทีมีลกั ษณะเดียวกัน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4ให้ความคุม้ ครองการบาดเจ็บทีเกิดขึ4นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศและทําให้
1. ผู ้เ อาประกั น ภัย เสี ยชี วิ ต ภายใน 180 วัน นั บ แต่ ว ัน ที เ กิ ด อุ บ ั ติ เ หตุ หรื อการบาดเจ็ บ ที ไ ด้ รั บ ทํา ให้
ผูเ้ อาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั4นเมือใดก็ดี
หรื อ
2. ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิ ง และการทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิงนั4นได้เป็ นไปติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั แรกทีตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิ ง หรื อมีขอ้ บ่งชี4ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผู ้
เอาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ
3. ผูเ้ อาประกันภัยสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ4 นเชิ ง สู ญเสี ยสายตา สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยิน หรื อสู ญเสี ย
สมรรถภาพของการพูดภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีเกิดอุบตั ิเหตุ
หากเกิ ดเหตุ การณ์ อย่างหนึ งอย่างใดตามข้อ 1 ข้อ 2 หรื อข้อ 3 ข้างต้น บริ ษ ทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้
สําหรับความสู ญเสี ยทีเกิดขึ4นเป็ นจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อ
รับรองการประกันภัย ตามจํานวนร้อยละของจํานวนเงินเอาประกันภัยของผลประโยชน์ขา้ งล่างนี4
ผลประโยชน์

ร้ อยละ
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
1) การเสี ยชีวติ
100
2) การตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิง
100
3) การสู ญเสี ยมือสองข้างตั4งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั4งแต่ขอ้ เท้า
100
หรื อสายตาสองข้าง
4) การสู ญเสี ยมือหนึงข้างตั4งแต่ขอ้ มือและเท้าหนึงข้างตั4งแต่ขอ้ เท้า
100
5) การสู ญเสี ยมือหนึงข้างตั4งแต่ขอ้ มือและสายตาหนึงข้าง
100
6) การสู ญเสี ยเท้าหนึงข้างตั4งแต่ขอ้ เท้าและสายตาหนึงข้าง
100
7) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยินและสู ญเสี ยสมรรถภาพของ
100
การพูด
8) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูท4งั สองข้าง
75
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9) การสู ญเสี ยมือหนึงข้างตั4งแต่ขอ้ มือ
10) การสู ญเสี ยเท้าหนึงข้างตั4งแต่ขอ้ เท้า
11) การสู ญเสี ยสายตาหนึงข้าง
12) การสู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูหนึงข้าง

60
60
60
15

ในกรณี ทีผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิต และ/หรื อการสู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ4 นเชิ ง การสู ญเสี ยสายตา การสู ญเสี ย
สมรรถภาพของการได้ยิน หรื อการสู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูดและ/หรื อทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิง ไม่วา่ อย่าง
หนึงอย่างใดหรื อรวมกันจากอุบตั ิเหตุเดียวกัน บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนอย่างหนึงอย่างใดตามทีระบุไว้ใน
ข้อตกลงคุม้ ครองจนครบมูลค่าสู งสุ ดของผลประโยชน์ในการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของข้อตกลงคุม้ ครอง
นั4นๆ หากบริ ษทั จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนั4นยังไม่เต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะ
ยังคงให้ความคุม้ ครองจนสิ4 นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันภัยทีเหลืออยูเ่ ท่านั4น
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานในการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
1. กรณี เสี ยชีวติ
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
1.2 สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
1.3 สําเนาใบมรณบัตร
1.4 สําเนารายงานชันสู ตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานทีออกรายงาน
1.5 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ
1.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
1.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
1.8 เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
2. กรณี ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิง สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ4 นเชิง สู ญเสี ยสายตา สู ญเสี ยสมรรถภาพของ
การได้ยนิ หรื อสู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูด
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
2.1 แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2.2 สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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2.4 สําเนาใบรายงานแพทย์ทียืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิ ง สู ญเสี ยอวัยวะโดยสิ4 นเชิ ง สู ญเสี ยสายตา
สู ญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยนิ หรื อสู ญเสี ยสมรรถภาพของการพูด
2.5 ภาพถ่ายทียนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิง (ถ้ามี)
2.6 สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ
2.7 เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองการบาดเจ็บอันเกิดจาก
อันเป็ นผลหรือเกีย วเนืองมาจาก หรือสื บเนืองจากสาเหตุดังต่ อไปนีD
1. การได้ รับเชืDอโรค ปรสิ ต เว้นแต่ การติดเชืDอโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนําD ซึงเกิดจากบาดแผลทีได้ รับมา
จากอุบัติเหตุ
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อ
ความวุ่นวายทางการเมือง
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TA 5.1
ข้ อตกลงคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง
คําจํากัดความเพิม เติม
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายทีเกิดขึ4นตามธรรมชาติ และนํามาซึงการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทั4งชีวิต
และทรัพย์สิน อาทิเช่น ไฟไหม้ป่า นํ4าท่วม พายุ แผ่นดินไหว
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4ให้ความคุม้ ครองการบอกเลิกการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยซึ งเกิดขึ4นภายใน 30 วันก่อน
วันออกเดินทาง เนืองมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงเกิดขึ4นดังต่อไปนี4
1. ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัวเสี ยชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัส หรื อการเจ็บป่ วยทีได้รับการ
ยืนยันจากแพทย์วา่ การเดินทางต่ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
2. การนัดหยุดงาน การจลาจล ซึงเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึ4นโดยไม่คาดคิดและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผู ้
เอาประกันภัย
3. เมือทีพกั อาศัยของผูเ้ อาประกันภัยทีใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัยถาวรได้รับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายจากภัย
ธรรมชาติทีเกิดขึ4นภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันออกเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
4. ผูเ้ อาประกันภัยได้รับหมายเรี ยกให้เป็ นพยานในช่วงวันเดินทางทีศาล หรื อได้รับหมายบังคับจากศาล
โดยบริ ษทั จะชดใช้เงินคืนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสําหรับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของการบอกเลิกการ
เดิ นทางทีเกิ ดขึ4นหลังจากทีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว สําหรับค่าใช้จ่ายทีผเู ้ อาประกันภัยได้จ่ายไป
ล่วงหน้าบางส่ วนหรื อทั4งหมดเพือเป็ นค่ามัดจําหรื อจองตัว เดินทาง หรื อค่าทีพกั ซึ งค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ4นทั4งหมด
ข้างต้นผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องได้จากผูใ้ ห้บริ การนั4นๆ หรื อจากการประกันภัยอืน หรื อจากแหล่งอืน
และเป็ นผลต่อเนืองจากการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันเริ มต้นการเดินทางและ/หรื อค่าใช้จ่ายทีผเู ้ อาประกันภัย
ต้องรับผิดตามกฎหมาย ความคุม้ ครองนี4จะมีผลบังคับเฉพาะเมือผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบ
เหตุการณ์ใดๆ ซึงอาจก่อให้เกิดการบอกเลิกการเดินทางนั4น ทั4งนี4ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามทีระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับ ประโยชน์ หรื อตัว แทนของบุ ค คลดัง กล่ า วแล้ว แต่ก รณี
จะต้องแจ้งส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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4. หลักฐานแสดงค่าใช้จา่ ยทีผเู ้ อาประกันภัยได้จา่ ยไปล่วงหน้า
5. หนังสื อจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบินระบุจาํ นวนเงินทีเรี ยกเก็บ
6. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว)
7. ใบรับรองแพทย์ (กรณี ทีตอ้ งบอกเลิกการเดินทางเนื องจากการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว) ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
8. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุทีทาํ ให้ตอ้ งมีการบอกเลิกการเดินทาง
9. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองการบอกเลิกการเดินทาง
ของผู้เอาประกันภัยอันเนืองมาจาก
1. สมาชิกในครอบครัวเป็ นเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
2. การไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรือผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทีผ้เู อาประกันภัยซืDอความ
คุ้มครองหรือซืDอบริการการเดินทาง
3. การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง
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TA 5.2
ข้ อตกลงคุ้มครองค่ าใช้ จ่ายการลดจํานวนวันการเดินทาง
คําจํากัดความเพิม เติม
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายทีเกิดขึ4นตามธรรมชาติ และนํามาซึงการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทั4งชีวิต
และทรัพย์สิน อาทิเช่นไฟไหม้ป่า นํ4าท่วม พายุ แผ่นดินไหว
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4ให้ความคุม้ ครองถึงค่าใช้จ่ายทีเพิมขึ4นของผูเ้ อาประกันภัยทีได้ชาํ ระไปสําหรับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและค่าทีพกั ผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างการเดิ นทางต่างประเทศ และ/หรื อค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ4นตามมาจากการทีผเู ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนดเนืองจาก
1. ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัวเสี ยชีวิต ได้รับการบาดเจ็บสาหัส หรื อเกิดการเจ็บป่ วยทีได้รับ
การยืนยันจากแพทย์วา่ การเดินทางต่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทําให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ และ
เป็ นผลทําให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยตรงในขณะทีอยูใ่ นต่างประเทศนั4น
2. ภัยธรรมชาติ ทําให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการต่อไปได้
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุน่ วายทางการเมือง ซึ งเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึ4นโดยไม่คาดคิด
และอยูเ่ หนือการควบคุมของผูเ้ อาประกันภัย
4. การถูกกักด่านกักกันเชื4อโรคตามคําแนะนําของแพทย์
โดยบริ ษ ัท จะชดใช้ค่ า ใช้จ่ า ยที เ กิ ด ขึ4 น จริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น จํา นวนเงิ น เอาประกัน ภัย ตามที ร ะบุ ไ ว้ใ นตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี4 สําหรับค่าใช้จา่ ยทีได้ชาํ ระล่วงหน้าในการเดินทางโดย
ทางเครื องบิน ทางบก หรื อทางเรื อ (ค่าโดยสารชั4นประหยัดในกรณี ทีเป็ นไปได้) หรื อค่าทีพกั ทียงั ไม่ได้ใช้บริ การ
ค่าปรับหรื อค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ4นตามมาจากการทีผเู ้ อาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนด หรื อค่า
สู ญเสี ยการสะสมไมล์ (Frequent flyer) หรื อแต้มสะสมสําหรับการเดินทางโดยเครื องบินทีผเู ้ อาประกันภัยได้ใช้
ซื4 อตัว เครื องบินเพือเดินทางและต้องยกเลิกตัว เทียวนั4น ทั4งนี4ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ4นจากการขยายเวลาการ
เดินทางเนืองจากการถูกกักด่านกักกันเชื4อโรคตามคําแนะนําของแพทย์ ซึงค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ4นทั4งหมดข้างต้นผูเ้ อา
ประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูใ้ ห้บริ การนั4นๆ หรื อจากการประกันภัยอืน หรื อจากแหล่งอืน
ความคุม้ ครองนี4มีผลบังคับเฉพาะเมือผูเ้ อาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนการรับทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึง
ก่อให้เกิดการลดจํานวนวันเดินทางดังกล่าว
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การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้อง
แจ้งส่ งเอกสารหรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. หลักฐานแสดงค่าใช้จา่ ยทีผเู ้ อาประกันภัยได้จา่ ยไปล่วงหน้า
5. หนังสื อจากบริ ษทั ทัวร์ หรื อสายการบินระบุจาํ นวนเงินทีเรี ยกเก็บ
6. สําเนาตัว เครื องบินล่าสุ ดทีซ4ือพร้อมใบเสร็ จรับเงิน
7. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี การเสี ยชีวติ ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว)
8. ใบรับรองแพพย์ (กรณี ทีตอ้ งลดจํานวนวันเดินทางเนืองจากการบาดเจ็บสาหัสหรื อการเจ็บป่ วยของผูเ้ อา
ประกันภัยหรื อสมาชิกในครอบครัว) ทีระบุอาการสําคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
9. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุทีทาํ ให้ตอ้ งมีการลดจํานวนวันเดินทาง
10. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองการลดจํานวนวันการ
เดินทางของผู้เอาประกันภัยอันเนืองมาจาก
1. สมาชิกในครอบครัวเป็ นเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
2. การไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงของบุคคล ตัวแทน หรือผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทีผ้เู อาประกันภัยซืDอความ
คุ้มครองหรือซืDอบริการการเดินทาง
3. สาเหตุใดๆ ทีผ ้เู อาประกันภัยทราบล่วงหน้ าก่อนการเอาประกันภัยนีD
4. การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง
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TA 5.3
ข้ อตกลงคุ้มครองการล่าช้ าของเทีย วบิน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4ให้ความคุม้ ครองถึงความล่าช้าของเทียวบินทีเกิดขึ4นภายหลังจากทีผเู ้ อาประกันภัยเดินทาง
ออกจากประเทศไทยไปแล้ว และในช่วงระยะเวลาทีผเู ้ อาประกันภัยอยูร่ ะหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
ในกรณี ทีมีการเดินทางโดยเครื องบินและหากกําหนดการเดิ นทางโดยเครื องบินของผูเ้ อาประกันภัยทีได้
เตรี ยมการไว้วา่ จะใช้เดินทางต้องล่าช้าออกไปจากกําหนดการเดินทางตามปกติตามทีระบุไว้ในตารางการบิน
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชัว โมงติดต่อกัน นับจากเวลาทีระบุไว้ในแผนการเดินทางทีให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
เนืองจากสภาพอากาศไม่เอื4ออํานวยต่อการเดินทาง ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การนัดหยุดงานหรื อการ
ประท้วงของพนักงานสายการบินหรื อท่าอากาศยาน
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับการล่าช้าของเทียวบินให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสําหรับการเดินทางล่าช้า
ทุกๆ 6 ชัว โมงเต็มต่อเนืองของการล่าช้า ทั4งนี4ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. เอกสารยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานทีออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานที
ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการล่าช้าของเทียวบิน
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั นที 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที/Registration No. 0107537001510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

Customer Service Department
O
F

+66 0 2611 4242
+66 0 2611 4324

24-Hour Emergency Hotline
O

+66 0 2039 5770

www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้นทัว ไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD จะไม่ จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจาก
หรือสื บเนืองมาจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั นที 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที/Registration No. 0107537001510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

Customer Service Department
O
F

+66 0 2611 4242
+66 0 2611 4324

24-Hour Emergency Hotline
O

+66 0 2039 5770

www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

TA 5.4
ข้ อตกลงคุ้มครองการจีเD ครืองบิน
คําจํากัดความเพิม เติม
การจีDเครื องบิน หมายถึ ง การเข้ายึดครองหรื อเข้าควบคุมเครื องบินโดยการใช้กาํ ลังบังคับหรื อใช้ความ
รุ นแรงหรื อขูว่ า่ จะใช้กาํ ลังหรื อความรุ นแรงด้วยเจตนาร้ายของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4 ให้ความคุ ม้ ครองถึ งการทีผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นตัว ประกันในเหตุการณ์ จ4 ีเครื องบินซึ ง
เกิ ดขึ4นในระหว่า งการเดิ นทางต่างประเทศขณะเดิ นทางอยู่บนเครื องบิ น และเหตุก ารณ์ ดงั กล่า วเกิ ดขึ4นเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชัว โมงติดต่อกัน
บริ ษั ท จะจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนสํ า หรั บ การตกเป็ นตั ว ประกั น ในเหตุ ก ารณ์ จ4 ี เครื องบิ น ให้ แ ก่
ผูเ้ อาประกันภัยสําหรับทุกๆ 24 ชัว โมงเต็มต่อเนืองของการตกเป็ นตัวประกัน ทั4งนี4รวมกันไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. เอกสารยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานทีออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานที
ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการจี4เครื องบิน
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้นทัว ไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD จะไม่ จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจาก
หรือสื บเนืองมาจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั นที 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที/Registration No. 0107537001510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

Customer Service Department
O
F

+66 0 2611 4242
+66 0 2611 4324

24-Hour Emergency Hotline
O

+66 0 2039 5770

www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

TA 5.7
ข้ อตกลงคุ้มครองการเดินทางล่าช้ าจากการเปลีย นเส้ นทางการบิน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4 ให้ความคุม้ ครองการล่าช้าของการเดินทางโดยเครื องบินของผูเ้ อาประกันภัยทีตอ้ งล่าช้า
ออกไปจากกําหนดการเดินทางตามปกติตามทีระบุไว้ในตารางการบิน อันเนืองมาจากสภาพอากาศไม่เอื4ออํานวย
ต่อการเดินทาง ในขณะอยูใ่ นระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
เป็ นผลทําให้เครื องบินลําทีผเู ้ อาประกันภัยโดยสารต้องทําการเปลียนเส้นทางการบินไปแวะจอดทีสนามบิน
อืน และบินกลับมาทีสนามบินจุดหมายปลายทางในภายหลัง
บริ ษัท จะจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนสํ า หรั บ การเดิ น ทางล่ า ช้ า จากการเปลี ย นเส้ น ทางการบิ น ให้ แ ก่
ผูเ้ อาประกันภัยสําหรับทุกๆ 6 ชัว โมงเต็มต่อเนืองของการล่าช้า ซึงผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จาก
ผูใ้ ห้บริ การนั4นๆ หรื อจากการประกันภัยอืนหรื อจากแหล่งอืน ทั4งนี4ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย
การล่าช้าของการเปลียนเส้นทางการบิน จะคํานวณจากตารางการเดินทางเดิมมาถึงยังจุดหมายปลายทาง กับ
เวลาการมาถึงยังจุดหมายปลายทางทีเกิดขึ4นจริ งภายหลังจากการเกิดการเปลียนเส้นทางการบิน
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. หนังสื อยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานทีออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานที
ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการเดินทางล่าช้าจากการเปลียนเส้นทางการบิน
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั นที 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที/Registration No. 0107537001510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
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Northpark Project,
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Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

Customer Service Department
O
F

+66 0 2611 4242
+66 0 2611 4324

24-Hour Emergency Hotline
O

+66 0 2039 5770

www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้นทัว ไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD จะไม่ จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทนอันเกิดจาก
หรือสื บเนืองมาจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั นที 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที/Registration No. 0107537001510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510
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Customer Service Department
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+66 0 2611 4324

24-Hour Emergency Hotline
O
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www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

TA 5.8
ข้ อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่ อเทีย วบิน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4ให้ความคุม้ ครองการพลาดการต่อเทียวบินทีได้ยืนยันการเดินทางตามตารางการบินแล้วใน
ขณะทีผเู ้ อาประกันภัยอยูใ่ นต่างประเทศ ณ จุดทีตอ้ งมีการเปลียนถ่ายลําอันเนืองมาจากความล่าช้าของเทียวบิน
เทียวทีเดินทางมายังจุดเปลียนถ่ายลํานั4น และไม่มีเทียวบินอืนหรื อการเดินทางด้วยวิธีอืนทีจะสามารถเดินทาง
ทดแทนได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชัว โมง นับแต่เวลาทีเครื องบินเทียวทีเดินทางมายังจุดเปลียนถ่ายลํา
มาถึง
บริ ษ ทั จะจ่า ยค่า สิ นไหมทดแทนสําหรั บ การพลาดการต่อเทีย วบิ นให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย สํา หรับ ทุ ก ๆ 6
ชัว โมงเต็มต่อเนืองของความล่าช้า ซึ งผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูใ้ ห้บริ การนั4นๆ หรื อจาก
การประกันภัยอืนหรื อจากแหล่ งอืน ทั4งนี4 ไม่เกิ นจํานวนเงิ นเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ใ นตารางกรมธรรม์
ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัย และจะชดใช้ให้เพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงเท่านั4นสําหรับการ
เดินทางออกจากประเทศไทยในแต่ละครั4ง
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. หนังสื อยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานทีออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานที
ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการพลาดการต่อเทียวบิน
5. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
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ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD จะไม่ จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทนกรณีการ
พลาดการต่ อเทีย วบิน อันเกิดจากหรือสื บเนืองจากสาเหตุดังต่ อไปนีD
1. เป็ นผลมาจากการทีผ้ ูเอาประกันภัยพลาดการเดินทาง ณ จุดเริมต้ นทีออกเดินทางครัDงแรก ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม
2. การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความ
วุ่นวายทางการเมือง หรือการประท้วง ซึงได้ เริมขึนD หรือได้ ประกาศก่อนวันทีกรมธรรม์ ประกันภัยเริมต้ นมีผล
บังคับ หรือวันทีระบุไว้ ในตัZวเดินทาง หรือวันทีม ีการยืนยันการเดินทางวันใดวันหนึงสุ ดแต่ ว่าวันใดจะมาก่อน
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TA 5.9
ข้ อตกลงคุ้มครองความล่าช้ าของกระเป๋ าเดินทาง
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4ให้ความคุม้ ครองหากกระเป๋ าเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนืองจากความผิดพลาด
ของสายการบินเป็ นเวลาเกินกว่า 6 ชัว โมง ภายหลังจากทีผเู ้ อาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ
ตามกําหนดการเดินทาง
บริ ษ ทั จะจ่า ยค่ า สิ นไหมทดแทนสํา หรั บ ค่า ใช้จ่า ยในการซื4 อ เสื4 อผ้า เครื องแต่ง กายที จาํ เป็ นเร่ ง ด่ ว นของ
ผูเ้ อาประกันภัย ตามค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายไปจริ งให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยสําหรับทุกๆ 6 ชัว โมงเต็มต่อเนืองของความ
ล่าช้า ทั4งนี4 ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการ
ประกันภัย
ทั4งนี4 ผูเ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึ งไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อตกลงคุ ม้ ครองความล่าช้าของ
กระเป๋ าเดินทางและข้อตกลงคุม้ ครองการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัว
(ถ้ามี) ในเหตุการณ์เดียวกันได้
บริ ษทั จะรับช่วงสิ ทธิ ของผูเ้ อาประกันภัยทีได้รับความคุ ม้ ครองต่อบุคคลใดๆ หรื อองค์กรใดๆ เฉพาะใน
ส่ วนทีบริ ษทั ได้จา่ ยค่าชดเชยไป ในการนี4ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการส่ งมอบเอกสาร
ต่างๆ พร้ อมดําเนิ นการทีจาํ เป็ นเพือป้ องกันสิ ทธิ ท4 งั หลายเช่ นว่านั4น และจะต้องไม่กระทําการใดๆ ให้เป็ นที
เสี ยหายแก่บริ ษทั และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ดาํ เนินการฟ้ องร้องหลังจากการเกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
ต่อบุคคลทีทาํ ให้เกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายเช่นว่านั4น
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. ใบเสร็ จรับเงินแสดงค่าใช้จา่ ยในการซื4อเสื4 อผ้าหรื อเครื องใช้ทีจาํ เป็ นของผูเ้ อาประกันภัย
5. หนังสื อยืนยันเหตุการณ์จากสายการบินหรื อท่าอากาศยานออกโดยสายการบินหรื อท่าอากาศยานทีระบุ
สาเหตุและระยะเวลาของความล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง
6. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
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การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD จะไม่ จ่ายค่ าสิ นไหมทดแทนจาก1.
เหตุการณ์ ความล่ าช้ าของกระเป๋ าเดินทางขณะอยู่ในประเทศไทยหรื อภายหลังทีผ้ ูเอาประกันภัยสิD นสุ ดการ
เดินทางตามทีร ะบุ ในหลักฐานแสดงการเดินทางในครัDงนัDนๆ
2. การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือ ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความ
วุ่นวายทางการเมือง
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TA 6.1
ข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่ วนตัว
คําจํากัดความเพิม เติม
กระเป๋ าเดิ น ทางและ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ส่ วนตั ว หมายถึ ง กระเป๋ าเดิ น ทางและทรั พ ย์สิ นส่ ว นตัว ของ
ผูเ้ อาประกันภัยทีผเู ้ อาประกันภัยได้นาํ ติดตัวไปด้วยในการเดินทางต่างประเทศ ทั4งนี4ไม่รวมทรัพย์สินอืนๆ ทีได้
ระบุไว้ในข้อยกเว้นเพิม เติม
การลักทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ืนหรื อทีผอู ้ ืนเป็ นเจ้าของไปโดยทุจริ ต
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กาํ ลังประทุษร้ายหรื อขูเ่ ข็ญว่าในทันใดนั4นจะใช้กาํ ลังประทุษร้าย
เพือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น4 นั ไป หรื อให้ยืนให้ซ ึ งทรัพย์น4 นั หรื อยึดถือเอาทรัพย์น4 นั
ไว้ หรื อ ปกปิ ดการกระทําความผิดนั4น หรื อให้พน้ จากการจับกุม
การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทําความผิดตั4งแต่ 3 คน ขึ4นไป
คู่หรือชุ ด หมายถึง ทรัพย์สินต่างๆ ซึงมีลกั ษณะเหมือนกันหรื อเป็ นอุปกรณ์ควบหรื อมีการใช้ร่วมกัน
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4 ให้ความคุ ้มครองการสู ญเสี ย หรื อความเสี ย หายของกระเป๋ าเดิ นทางและ/หรื อทรัพ ย์สิ น
ส่ วนตัวของผูเ้ อาประกันภัยซึงเกิดขึ4นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี4
1. ความผิดพลาดในการขนส่ งกระเป๋ าเดินทางของผูข้ นส่ ง หรื อการขนย้ายกระเป๋ าเดิ นทางของพนักงาน
โรงแรม หรื อ
2. เป็ นผลจากบุคคลใดๆ กระทําการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรื อการดําเนินการใดๆ ในลักษณะเป็ นการใช้
ความรุ นแรง หรื อโดยข่มขู่หรื อขู่เข็ญผูเ้ อาประกันภัยเพือเอากระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรัพย์สินส่ วนตัวนั4น และ
การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายนั4นผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีตาํ รวจในท้องทีทีเกิดการสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายภายใน 24 ชัว โมงนับจากเวลาทีเกิดเหตุน4 นั
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง เสื4 อผ้าและ/หรื อ
ทรัพย์สินส่ วนตัวแต่ละชิ4น หรื อแต่ละคูห่ รื อชุด ทีผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูใ้ ห้บริ การนั4นๆ
หรื อจากการประกันภัยอืนหรื อจากแหล่งอืน ตามการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีเกิดขึ4นจริ ง สู งสุ ดไม่เกินจํานวน
เงินเอาประกันภัยรวมตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี4 หักด้วย
ความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
บริ ษ ทั จะไม่จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสํา หรั บการเปลี ย นหรื อการทดแทนทรั พย์สินหรื อส่ วนประกอบของ
ทรัพย์สินซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของคู่หรื อชุ ดทีไม่ได้รับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย เมือเกิดการสู ญเสี ยหรื อความ
เสี ยหายเฉพาะส่ วน หรื อในส่ วนทีสามารถระบุแยกออกมาได้อย่างชัดเจน
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ทั4งนี4 ผเู ้ อาประกันภัยคนใดคนหนึ งไม่อาจเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในข้อตกลงคุม้ ครองการสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหายของกระเป๋ าเดิ นทางและ/หรื อทรั พย์สิ นส่ วนตัว และข้อตกลงคุ ม้ ครองความล่ าช้าของกระเป๋ า
เดินทาง (ถ้ามี) ในเหตุการณ์เดียวกันได้
วิธีการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั มีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี4
1. ชดใช้โดยจ่ายเป็ นเงินตามมูลค่าทีแท้จริ ง ณ ขณะทีเกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินนั4น หรื อ
2. ชดใช้โดยการทําให้กลับสู่ สภาพเดิม หรื อซ่อมแซมตามการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทีแท้จริ งหรื อ
3. ชดใช้โดยจัดหาทรัพย์สินทีคล้ายคลึงมาทดแทน
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ
5. ใบเสนอราคาและรู ปถ่าย (ถ้ามี)
6. รายละเอียดของทรัพย์สินทีได้รับการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายและมูลค่าการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
ของทรัพย์สินนั4นๆ ในเวลาทีเกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายโดยละเอียดเท่าทีจะทําได้
7. หนังสื อยืนยันการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของผูข้ นส่ งหรื อโรงแรม (ถ้ามี)
8. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้นทัว ไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองทรัพย์ สินหรือการสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางและ/หรื อทรั พ ย์ สินส่ วนตัว อันเกิดจาก หรื อสื บเนืองจากสาเหตุหรื อ
สื บเนืองจากเหตุการณ์ดังต่ อไปนีD
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1. สั ตว์ ยานพาหนะทีเดินด้ วยเครืองจักรกล (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบยานพาหนะนัDนด้ วย) รถจักรยานยนต์ เรื อ
รถยนต์ ยานพาหนะอืนใด สกีหิมะ ของใช้ ในบ้ าน ศิลปะหรื อโบราณวัตถุ สิ งของมีค่า เครืองประดับมีค่า ของที
ระลึก สิ นค้ าหรื อตัวอย่ างสิ นค้ า เครื องดนตรี คอนแทคเลนส์ เก้ าอีมD ีล้อสํ าหรับคนพิการ สะพานฟัน ฟันปลอม
ขาแขนปลอม ผลไม้ สิ งของทีเน่ าเสี ยได้ และเครื องอุปโภคบริ โภค สิ งประดิษฐ์ ภาพวาด ใบหุ้น เอกสารต่ างๆ
โฉนด หนั ง สื อ สั ญ ญา พัน ธบั ต ร หลั ก ทรั พ ย์ ทุ ก ประเภท บั ต รประจํ า ตั ว และใบขั บ ขี บั ต รเครดิ ต เครื อ ง
คอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์ ส่วนควบและโปรแกรมข้ อมูล) ข้ อมูลทีบันทึกอยู่ในเทป ในโปรแกรมแผ่ นดิสก์ บัตร
บันทึกข้ อมูล หรื อสิ งอืนใดในทํานองเดียวกัน อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ แบบพกพา ทุกชนิด เช่ นคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊ก กล้ องถ่ ายรู ป โทรศัพท์ เคลือนที เงินสด เช็ คเดินทาง เอกสารการเดินทาง บัตรโดยสารในการเดินทาง
อุปกรณ์ทเี ช่ าหรือให้ เช่ า
ของใช้ ในบ้ าน หมายถึง ของใช้ ทีใช้ ประจําบ้ านโดยปกติแล้ วบุคคลทัวไปจะไม่ นําติดตัวไปในขณะเดินทาง
ได้ แก่ เสืDอผ้าทีไ ม่ จําเป็ นสํ าหรับการเดินทาง เครืองครัว เครืองอํานวยความสะดวกภายในบ้ านเป็ นต้ น
สิ งของมีค่า หมายถึง เครืองประดับทําด้ วยทอง เงิน หรื อโลหะมีค่าอืนๆ ผ้ าขนสั ตว์ อัญมณี เพชรหรือหินมี
ค่ า
เครืองประดับมีค่า หมายถึง สิ งของ เช่ น แหวน สร้ อยข้ อมือ สร้ อยคอ กําไล ต่ างหู จีD และนาฬิ กาทีสวมใส่
เป็ นเครืองประดับตามร่ างกาย
ของทีระลึก หมายถึง สิ งของทีเป็ นสั ญลักษณ์ หรือเป็ นทีระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที หรือสิ งต่ างๆ ทีจําหน่ าย
หรือให้ เป็ นทีร ะลึก
เงินสด หมายถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ทชี ําระหนีไD ด้ ตามกฎหมาย
เช็คเดินทาง หมายถึง เช็คสํ าหรับเดินทางทีพ งึ จ่ ายเป็ นเงินตราต่ างประเทศ ให้ รวมถึงตัZวแลกเงิน
เอกสารการเดินทาง หมายถึง หนังสื อเดินทาง วีซ่าหรือตัZวเดินทาง
บัตรโดยสารในการเดินทาง หมายถึง บัตรโดยสารทีผ้ ูโดยสารชํ าระค่ าโดยสารให้ แก่ ผ้ ูบริ การขนส่ งทางบก
ทางนําD หรือทางอากาศ ซึงดําเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพือ การขนส่ งอย่างถูกต้ อง
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก หมายถึง คอมพิวเตอร์ กระเป๋ าหิวD ครบชุ ด รวมทัDงส่ วนประกอบ หรืออุปกรณ์ ประกอบที
เป็ นอุปกรณ์ มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ส่ วนคอมพิวเตอร์ มือถือ (Handheld computer) หรือเครืองมือ
พกพาใดๆ จะไม่ ถือว่ารวมอยู่ในประเภทนีD
2. การสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทางทีได้ จัดส่ งไปล่ วงหน้ า หรือของทีระลึกและหรือสิ งของที
ส่ งทางพัสดุไปรษณีย์หรือส่ งทางเรือโดยมิได้ ไปด้ วยกันกับผู้เอาประกันภัย
3. การสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายหรื อการถูกทําลายอันเนืองมาจากการเสื อมสภาพของกระเป๋ าเดินทาง และ/
หรือทรัพย์สินส่ วนตัว การสึ กกร่ อน แมลงหรือสั ตว์ กัดแทะ หรือจากกระบวนการดําเนินการโดยผู้เอาประกันภัย
เพือ การซ่ อมแซม การทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ ไขทรัพย์สินใดๆ
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4. การสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายต่ อกระเป๋ าเดินทางและ/หรือทรัพย์ สินส่ วนตัวของผู้เอาประกันภัย ขณะถูกทิงD
ไว้ ในสถานทีสาธารณะโดยไม่ มีผ้ ูดูแล หรือลืมทิงD ไว้ ในยานพาหนะใดๆ หรือการสู ญเสี ยหรือความเสี ยหายทีเป็ น
ผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ ก่อนตามสมควรเพือความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินนัDน
5. การสู ญหายโดยไม่ ทราบสาเหตุ
6. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อ
ความวุ่นวายทางการเมือง
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TA 6.3
ข้ อตกลงคุ้มครองการสู ญหายของเอกสารการเดินทาง
คําจํากัดความเพิม เติม
เอกสารการเดินทาง หมายถึง หนังสื อเดินทาง วีซ่าหรื อตัว เดินทาง
การลักทรัพย์ หมายถึง การเอาทรัพย์ของผูอ้ ืนหรื อทีผอู ้ ืนเป็ นเจ้าของไปโดยทุจริ ต
การชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กาํ ลังประทุษร้ายหรื อขูเ่ ข็ญว่าในทันใดนั4นจะใช้กาํ ลังประทุษร้าย
เพือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรื อการพาทรัพย์น4 นั ไป หรื อให้ยืนให้ซ ึ งทรัพย์น4 นั หรื อยึดถือเอาทรัพย์น4 นั
ไว้ หรื อปกปิ ดการกระทําความผิดนั4น หรื อให้พน้ จากการจับกุม
การปล้นทรัพย์ หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่ วมกันกระทําความผิดตั4งแต่ 3 คน ขึ4นไป
ความคุ้มครอง
การประกันภัยนี4ให้ความคุม้ ครองเอกสารการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัยสู ญหายเนืองมาจากการชิงทรัพย์
การปล้นทรัพย์ หรื อการดําเนิ นการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุ นแรง หรื อโดยการขู่เข็ญจากบุคคลอืนต่อผูเ้ อา
ประกันภัย ซึงเกิดขึ4นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ จนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถใช้การเอกสารดังกล่าวได้
บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับค่าใช้จ่ายในการทําเอกสารการเดินทางใหม่ซ ึ งผูเ้ อาประกันภัยไม่
สามารถเรี ยกร้องเอาได้จากผูร้ ับผิดชอบ หรื อการประกันภัยอืน หรื อแหล่งอืน ตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ4นจริ ง สู งสุ ด
ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรื อหนังสื อรับรองการประกันภัยนี4
หักด้วยความรับผิดส่ วนแรก (ถ้ามี)
ทั4งนี4 ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรายงานการสู ญหายนั4นแก่เจ้าหน้าทีตาํ รวจทีมีอาํ นาจในสถานทีทีเกิดเหตุภายใน
24 ชัว โมงนับจากเวลาทีเกิดเหตุ
การส่ งเอกสารหรือหลักฐานและการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งส่ งเอกสาร
หรื อหลักฐานให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุ โดยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
1. แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนทีกาํ หนดโดยบริ ษทั
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและ/หรื อหลักฐานการเดินทางของผูเ้ อาประกันภัย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจในท้องทีทีเกิดเหตุ
5. ใบเสร็ จรับเงินสําหรับค่าใช้จา่ ยในการจัดทําเอกสารการเดินทางใหม่
6. เอกสารหรื อหลักฐานตามทีบริ ษทั ต้องการตามความจําเป็ น (ถ้ามี)
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การไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาํ ให้สิทธิการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็น
ได้วา่ มีเหตุอนั สมควรทีไม่สามารถส่ งเอกสารหรื อหลักฐานได้ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วทีสุด
เท่าทีสามารถจะกระทําได้แล้ว
ข้ อยกเว้นเพิม เติม
นอกเหนือจากข้ อยกเว้ นทัวไป การประกันภัยตามข้ อตกลงคุ้มครองนีD ไม่ ค้ ุมครองการสู ญหายของเอกสาร
การเดินทาง อันเกิดจากหรือสื บเนืองจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์ดังต่ อไปนีD
1. การสู ญหายจากการเสื อมสภาพของเอกสารการเดินทาง การสึ กกร่ อน แมลงหรื อสั ต ว์ กัด แทะ หรื อจาก
กระบวนการดําเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพือการซ่ อมแซม การทําความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ ไข
ทรัพย์สินใดๆ
2. การสู ญหายของเอกสารการเดินทางขณะถู ก ทิDงไว้ ใ นสถานทีส าธารณะโดยไม่ มีผ้ ูดู แล หรื อ ลืมทิDง ไว้ ใ น
ยานพาหนะใดๆ หรือการสู ญหายทีเป็ นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้
ก่อนตามสมควรเพือ ความปลอดภัยของทรัพย์สินนัDน
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทําอันมีเจตนาร้ ายเพือผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรื อการก่ อ
ความวุ่นวายทางการเมือง
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หมวดที 5 เอกสารแนบท้าย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี4ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความใน
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี4แทน
ส่ วนเงือนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ายกลุ่มประเทศทียกเว้นความคุ้มครอง
(ใช้สาํ หรับกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองการเดินทางไปต่างประเทศ)

เอกสารแนบท้ายเลขที
วันทําเอกสาร
ซึงถือเป็ นส่ วนหนึงของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที
ชือผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
ชือ - นามสกุลผูเ้ อาประกันภัย
ระยะเวลามีผลบังคับเริ มต้นวันที
เวลา น. สิ4 นสุ ดวันที
เวลา
เบี4ยประกันภัย
บาท อากรแสตมป์
บาท ภาษี
บาท รวม

น.
บาท

เป็ นทีตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี4 ขดั หรื อแย้งกับข้อความทีปรากฎในกรมธรรม์
ประกันภัยนี4 ให้ใช้ขอ้ ความตามทีปรากฎในเอกสารนี4บงั คับแทน
ขณะทีกรมธรรม์ประกันภัยนี4 มีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กําหนดของเงือนไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัย การประกันภัยนี4จะไม่คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยหรื อความรับ
ผิดตามกฎหมายอันเกิดจากหรื อสื บเนื องจากสาเหตุ หรื อทีเกิดขึ4น จากการเดินทางไป หรื อขณะเดิ นทางผ่าน
หรื อการเดินทางภายในประเทศ ดังต่อไปนี4
1. อิหร่ าน
2. ซีเรี ย
3. คิวบา
4. เกาหลีเหนือ
5. ซูดานเหนือ
ส่ วนเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นอืนๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยยังคงใช้บงั คับตามเดิม
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Overseas Travel Insurance Policy
In reliance upon the statements of the Policyholder and/or the Insured Person that are
contained in the insurance application, which is an integral part of this Policy, and in
consideration of the premium paid by the Policyholder or the Insured Person, and subject
to the stipulations, general terms and conditions, insuring agreements, exclusions and
attachments of this insurance Policy, the Company agrees to the Insured Person as follows:
Section 1: General Definitions
Unless specified otherwise in this Policy, words or expressions to which specific
meanings have been ascribed in any part of this Policy shall have such specific meanings
whenever they are used in this Policy.
Policy refers to the Policy schedule, benefits schedule, general terms and conditions,
insuring agreement, exclusions, attachment, endorsement, application, insurance
certificate, and summary documents, which are all regarded as being part of the insurance
contract.
Company refers to Chubb Samaggi Insurance PCL.
Policyholder refers to the person or juristic person, designated as the Policyholder in
the Policy schedule and/or insurance certificate, who arranges the insurance for the benefit
of the Insured Person.
Insured Person refers to the person who is named as the Insured Person in the Policy
schedule, insurance certificate and/or attachments to the Policy.
Accident refers to an event which happens separately from and independent of any
other incident, and which happens suddenly due to an external cause and gives rise to a
result which is not intended, expected, foreseen, or anticipated by the Insured Person. The
accident must occur after the policy commences.
Injury refers to bodily injury caused directly by an accident.
Sickness refers to a symptom, irregularity, illness, adverse diagnosis, or disease of the
Insured Person. This sickness must occur after the policy commences, and it must be clear
that such sickness occurs directly and independently of all other causes. Excess refers to
the initial amount of a claim that the Insured Person is liable to pay for each event.

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั นที 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที/Registration No. 0107537001510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

Customer Service Department
O
F

+66 0 2611 4242
+66 0 2611 4324

24-Hour Emergency Hotline
O

+66 0 2039 5770

www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

Doctor refers to a person who holds a medical sciences degree and is legally registered
as a medical practitioner in the country where he/she practices and licensed to provide
medical services or surgery locally. It excludes any doctor who is named as an Insured
Person, spouse, blood relative, or descendant of the Insured Person.
Specialist Medical Practitioner refers to a specialist doctor who is legally licensed to
offer medical treatment and possesses a certificate of proficiency or certificate of
permission to treat of the affliction in question. It excludes the Insured Person’s attending
doctor, the doctor who advises, provides care, or treats the Insured Person alongside the
attending doctor, and a doctor who is named as the Insured Person, spouse, blood relative
or descendant of the Insured Person, unless specifically allowed by the Company.
Nurse refers to a person who is legally licensed to work in the nursing profession.
Inpatient refers to a person who requires medical treatment in hospital and is
registered as an inpatient based on the diagnosis and advice of a physician, in accordance
with standard medical indications, for a period of time which is suitable for treatment of
the injury or sickness.
Outpatient refers to a person who, based on the diagnosis and advice of the attending
physician and in accordance with standard medical indications, does not need to be
admitted as an Inpatient and instead receives medical treatment in an outpatient
department or emergency room of a hospital or clinic.
Hospital refers to any medical facility that provides medical services, can accommodate
overnight patients, has an adequate number of medical personnel and facilities and a
complete range of services, particularly a major operating room, and is registered as a
hospital in accordance with the law on medical facilities in that locality.
Clinic refers to a modern medical facility that is permitted by law to provide medical
treatment and diagnoses by medical practitioners but does not provide overnight care.
Medical Standards refers to international rules or practices of modern medical
providers for creating suitable treatment plans that are based on medical necessity and
appropriateness, taking into account the conclusions drawn from the injury or sickness
record, medical findings, diagnosis results and other pertinent information (if any).
Necessary and Reasonable Expenses refers to medical treatment costs and other
expenses that correspond to the amounts normally charged for similar services by the
hospital or clinic where the Insured Person has been admitted.
Medical Necessity refers to medical services provided under the following conditions:
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1. The services correspond with the diagnosis, and the treatment is consistent with the
treated person’s injury or sickness
2. There are clear medical indications according to current medical standards; and
3. The services must not be solely for the convenience of the treated person or his/her
family or the treatment provider; and
4. The services must be medical services provided in accordance with medical standards
and suitable for caring for the patient based on the patient’s needs in light of the injury or
sickness.
Pre-existing Conditions refers to conditions of the Insured Person with the following
characteristics:
1) For Single Trip insurance and Open Policy insurance, a disease (including
complications), symptom or abnormality for which the Insured Person has received a
diagnosis, care and treatment or of which the Insured Person becomes aware during the 12
months preceding the date on which the policy commences and which is sufficiently
significant that a reasonable person would seek a diagnosis, care or treatment or a doctor
would be able to provide diagnosis, care or treatment.
2) For Annual Trip insurance, a disease (including complications), symptom or
abnormality for which the Insured Person has received a diagnosis, care and treatment or
of which the Insured Person becomes aware which is sufficiently significant that a
reasonable person would seek a diagnosis, care or treatment or a doctor would be able to
provide a diagnosis, care or treatment, and which the Insured Person has submitted a claim
for during a previous trip. A medical condition for which treatment is sought or diagnosed
during the 12 months before a trip will be regarded as a pre-existing condition for the
subsequent trip.
AIDS refers to Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) caused by the Human
Immunodeficiency Virus (HIV). It also refers to Opportunistic Infections, Malignant
Neoplasm, and any infection or illness that reveals an HIV (Human Immunodeficiency
Virus) positive blood test result. Opportunistic Infections include, but are not limited to,
Pneumocystic Carinii Pneumonia, Organism or Chronic Enteritis, Virus and/or
Disseminated Fungi Infection. Malignant Neoplasm includes, but is not limited to, Kaposi’s
Sarcoma, Central Nervous System Lymphoma and/or any severe disease which is presently
known to be a symptom of Acquired Immune Deficiency Syndrome, or which causes
sudden death, illness, or disability to infected persons. AIDS shall include HIV (Human
Immunodeficiency Virus), Encephalopathy Dementia, and viral epidemics.
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Overseas Trip refers to a journey of the Insured Person which commences when the
Insured Person departs from Thailand and continues until the Insured Person returns to
and arrives in Thailand.
Authorized Company refers to a company or juristic person or company representative
who is appointed by the company at any time to provide assistance to the Insured Person,
as stated in the insuring agreement issued by the Company prior to the trip.
Family Members refers to the parents, grandparents, great-grandparents, sons,
daughters, siblings, and spouse of the Insured Person, or the parents, grandparents, and
great-grandparents of the Insured Person’s spouse.
Home Country refers to the country of which the Insured Person is a citizen or a
permanent resident.
Strike or Work Stoppage refers to the deliberate actions of protestors, or employees
who are forbidden to work, in order to support the strike, or oppose the forbiddance,
regardless of whether such actions threaten public peace, or are for a political, religious,
ideological purpose or not.
Riot refers to the actions of a group of persons who have joined together to threaten
public peace, regardless of whether or not it relates to politics, religion, or ideology.
Spiteful actions with a political, religious, or ideological agenda or to cause civil
commotion means
1) Any act intended to result directly in loss of or damage to persons or assets, which is
carried out for political, religious or ideological reasons.
2) A situation where several people join together to cause rebellion or unrest that falls
within the scope of rising up against the government by committing acts of violence or
threatening to commit acts of violence, or taking any action to cause a riot in the country.
Section 2: General Terms and Conditions
1. Insurance Contract
This Insurance Contract is executed in reliance upon the declaration of the Policyholder
and/or Insured Person in the Application Form and additional declarations (if any) duly
signed by the Policyholder and/or the Insured Person as evidence of the Policyholder’s
and/or Insured Person’s acceptance of insurance pursuant to the Insurance Contract. The
Company, therefore, issues this Policy and/or insurance certificate as agreed.
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In the event that the Insured Person knowingly provides false statements in the
declarations mentioned in the first paragraph, or knowingly conceals any relevant facts
which, if made known to the Company, might motivate the Company to demand a higher
premium or refuse to execute the insurance contract, this insurance contract shall become
void pursuant to section 865 of the Civil and Commercial Code, whereupon the Company
will be entitled to terminate this insurance contract.
The Company shall not attempt to avoid liability by referring to any declaration other
than the declaration(s) made by the Policyholder and/or Insured Person in the documents
mentioned in the first paragraph.
2. Completeness of the Insurance Contract and Change of Wording in the Insurance
Contract
Any changes to the wording of the contract must be approved by the Company and
noted down by the Company’s authorized person in this Policy or insurance certificate, or
the attachment or endorsement, before such changes will be valid.
3. Notification of the List of Insured Persons and Participation in Insurance
The Policyholder must notify the Company of the list of Insured Persons and the period
of insurance prior to the trip. In case of any loss or damage resulting in a claim for
compensation, the burden of proof shall be on the Policyholder and/or the Insured Person
if the list of Insured Persons does not correspond to the facts.
Coverage for the Insured Persons shall start on the date specified in the Policy schedule
or insurance certificate (as the case may be). The Company shall issue the Policy schedule
or insurance certificate to each Insured Person individually, in order to certify that such
person has coverage under this Policy, unless agreed otherwise.
4. Period of Insurance
4.1 For Single Trip insurance, the insured period will commence and end within the
period specified in the Policy schedule or insurance certificate. Coverage will start 3 hours
before the Insured Person departs from Thailand and will continue until the Insured
Person returns to his/her residence in Thailand or within 3 hours after his/her arrival in
Thailand or until the end date of the insured period, whichever is earlier (unless otherwise
specified in this Policy).
4.2 For Annual Trip insurance covering several trips within the insured period of 1 year,
as specified in the Policy schedule or insurance certificate, the traveling period for each trip
will start 3 hours before the Insured Person departs from Thailand and will continue until
the Insured Person returns to his/her residence in Thailand or within 3 hours after his/her
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arrival in Thailand or until the end date of the insured period, whichever is earlier (unless
otherwise specified in this Policy).
4.3 For an Open Policy covering several trips within the insured period of 1 year, as
specified in the Policy schedule or insurance certificate, if the Policyholder has arranged
and proceeded to initiate the trips, the traveling period for each trip will start 3 hours
before the Insured Person departs from Thailand and will continue until the Insured
Person returns to his/her residence in Thailand or within 3 hours from his/her arrival in
Thailand or until the end date of the insured period, whichever is earlier (unless otherwise
specified in this Policy).
If the Insured Person receives medical treatment during the insured period and it is
necessary to continue receiving such treatment as an Inpatient, the coverage under this
Policy will be extended until the Insured Person is discharged from the Hospital.
5. Limitation of Traveling Period
5.1 For annual premium payment schemes (Annual Trip), each traveling period covered
by this Policy must not exceed 90 days.
5.2 For special annual premium payment schemes (Open Policy), each traveling period
covered by this Policy must not exceed 90 days.
6. Claims and Submission of Documents and Evidence
In case of a claim, the Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative,
as the case may be, must, without delay, inform the Company of the loss or damage which is
the subject of the claim under this Policy. In case of death, a notice must be sent to the
Company immediately, unless it can be proven that immediate notice was not practicable
but was given as soon as possible, and documents or evidence must be sent to the Company
within 30 days from the date of the event at their own cost.
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
7. Medical Examination
The Company has the right to examine the Insured Person’s medical records, diagnosis
records, laboratory diagnosis results and radiology results, and to request additional
evidence or relevant special diagnosis results of the Insured Person as may be necessary
for this insurance, and has the right to request that the Insured Person undergo a physical
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examination conducted by an independent medical expert appointed by the Company,
including an autopsy, if necessary and within the limits of the law, at the Company’s
expense.
If any Insured Person does not allow the Company to examine his/her medical records,
diagnosis records or other documents in order to consider paying compensation, the
Company may refuse to provide coverage to such Insured Person.
8. Compensation Payment
The Company shall provide compensation within 15 days from the date on which the
Company receives a complete and correct set of documents or evidence of loss or damage
in accordance with the coverage conditions. Compensation for death will be paid to the
Beneficiary, while other types of compensation will be paid to the Insured Person, unless
otherwise agreed.
If there is reason to believe that a claim for compensation was made contrary to the
insuring agreements under the Policy, the period of time specified may be extended as
necessary, but in no event shall it last more than 90 days from the date on which the
Company receives a complete and correct set of documents or evidence.
If the Company is obliged to pay compensation but cannot do so within the time
specified above, the Company is liable to pay interest at the rate of 15 percent per annum
on the amount due, calculated from the due date of the compensation.
9. Premium Calculation and Adjustment
The Policyholder or Insured Person must pay the premium immediately when due or
before coverage commences.
9.1 For Single Trip insurance, the insurance agreement term must start and end within
the insured period specified in the Policy schedule or insurance certificate. The Company
will calculate the premium according to the actual number of Insured Persons that the
Policyholder or Insured Person informs the Company of when the insurance contract
commences.
9.2 For Annual Trip insurance, the insurance agreement will be valid for one year, as
specified in the Policy schedule or insurance certificate. The Company will calculate the
premium according to actual number of Insured Persons that the Policyholder or Insured
Person informs the Company of when the insurance contract commences.
9.3 For Open Policy insurance where the Policyholder has arranged and initiated the
trip, the insurance agreement term will be as specified in the Policy schedule. The Company
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will initially estimate the premium by considering the sum insured and the number of
Insured Persons for that year, and when the insured period ends, the Company will adjust
the premium in accordance with the sum insured and the actual number of Insured
Persons.
If the actual premium is higher than the estimated premium at the beginning of the
insured period, the Company will collect an additional premium, which will be the
difference between the estimated premium and the actual premium. If the actual premium
is lower than the estimated premium at the beginning of the insured period, the Company
will return the excess premium to the Policyholder.

10. Termination of Policy
10.1
Termination of this Policy by any party must be a termination of the entire
Policy. It is not possible to terminate only certain terms or parts during the insured period.
For Single Trip insurance, if the Policy is terminated after it is issued, the
10.2
Insured Person will not be entitled to a premium refund, except in cases where the Insured
Person is denied a visa by the embassy of the country where the trip will take place.
Evidence from the embassy must be presented and the Insured Person must inform the
Company before the date on which the coverage comes into effect.
10.3
For Annual Trip insurance or Open Policy schemes, the Policyholder, Insured
Person or the Company can terminate the Policy under the following conditions:
1) The Company may terminate this Policy by giving written notice no less than
15 days in advance by registered mail to the Policyholder or Insured Person at the last
known address as declared to the Company. Any notice sent to the recipient’s last known
address will be deemed duly sent. If the premium has already been paid, the Company will
not be obliged to pay any compensation and will refund the premium to the Policyholder or
Insured Person after deducting a partial premium for the effective period of the Policy on a
pro-rata basis.
2) The Policyholder or Insured Person may terminate this Policy by giving
advance written notice to the Company. Such termination will become effective on the date
on which the Company receives the notice or on the date specified in the notice, whichever
occurs later. The Company will refund the premium after deducting a partial premium for
the effective period of the Policy on a pro-rata basis.
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10.4
If the Company has clear evidence that the Policyholder or Insured persons
have acted dishonestly in order to obtain benefits from this insurance for themselves or for
others, the Company has the right to cancel this Policy by giving a termination notice,
whereupon coverage hereunder will cease immediately. In such case, the Company will
refund the premium for that policy year after deducting any compensation that it has
already paid out during that year. The Company is not responsible for any claims arising as
a result of the aforementioned action.
11. Beneficiary according to the Policy
An Insured Person can designate his/her Beneficiary, who must be the Insured Person’s
legal heir or a person who openly lives as the husband or wife of the Insured Person, or is a
blood relative of the Insured Person and under the support of the Insured Person, as
specified in the Policy schedule or insurance certificate (if the Insured Person is a minor,
the Beneficiary may only be his/her father, mother or legal guardian), unless otherwise
agreed.
Upon the Insured Person’s death, the benefit under the insuring agreements and the
Policy’s terms and conditions will be paid to the Beneficiary named in the Policy. If no
Beneficiary is named in the Policy, the benefit will go to the Insured Person’s estate.
In the event that the Insured Person named only one Beneficiary and that person dies
before or at the same time as the Insured Person and the Insured Person has not notified
the Company in writing of a change of Beneficiary, the benefit will go to the Insured
Person’s estate.
Where the Insured Person named more than one person as a Beneficiary, and any of
them dies before or at the same time as the Insured Person and the Insured Person has not
notified the Company in writing of a change of Beneficiary or a change of the allocation of
benefit among the remaining beneficiaries, the deceased Beneficiary’s portion of the
benefit will be shared equally among the remaining Beneficiaries.
12. Company’s Right to Recover a Claim
In the event that a claim is approved or the Authorized Company or its representative
pays for the claim when the Company is not in fact liable according to the Policy, the
Company or the Authorized Company or a representative of the Authorized Company, as
the case may be, has the right to recover the amount paid under the claim from the Insured
Person.
13. Settlement of Dispute by Arbitration
In case of an argument, dispute, or claim under this Policy between a person who is
entitled to claim and the Company, if that person wishes to settle the dispute by way of
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arbitration, the Company shall comply and allow the case to be decided by an arbitrator
according to the Arbitration Regulations of the Office of the Insurance Commission.
14. Governing Law
This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Thai Law.
15. Conditions Precedent
The Company shall not be liable to pay for any claims under this Policy unless the
Insured Person, the Beneficiary or the representative of either person, as the case may be,
has correctly and fully complied with the insurance contract and the conditions of this
Policy.
16. Currency and Expenses incurred Overseas
Premiums and claims payable under this Policy shall be paid in Thai Baht, using the
applicable foreign exchange rate of the day identified in the claim documents.
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Section 3: General Exclusions
This Policy does not cover injury, sickness, loss or damage, or any expenses,
resulting from, in consequence of, or due to any of the following (unless the coverage
is extended and an attachment is included for such extension):
1. Suicide, attempted suicide, self-inflicted injury, or attempted self-inflicted
injury, whether the Insured Person performs the act himself/herself or allows it to
be performed by another person, and whether insane or not; or being injured or
killed by the Beneficiary, including accidents caused by consuming or injecting drugs
or poisonous substances and overdoses.
2. War, invasion, baleful act of foreign enemies, warlike operations (whether
war is declared or not), civil war, uprisings, insurrection, riots, revolution, coup
d’etat, proclamations of martial law, or any events which lead to the proclamation or
maintenance of martial law.
3. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste produced by
the combustion of nuclear fuel or any process of self-sustaining nuclear
fission/fusion, radioactive explosion, or explosion of a nuclear component or other
hazardous material that could cause an explosion in a nuclear process.
4. Breach of any law, rule, prohibition, regulation, notification, or order of the
government or governmental department of any country, or events which occur
because of a forfeiture to, or a seizure or destruction of property by, customs officers
or authorized government officers.
5. Any illegal or unlawful act, or indictable criminal offense, or during an arrest
or escape therefrom, or while participating in a fight or inciting the fight.
6. The Insured Person does not take reasonable efforts to safeguard his/her
property or to avoid injury or sickness, or mitigate the loss or damage which is the
cause of the claim under this Policy.
7. While the Insured Person flies, or serves as officers on, any aircraft.
8. While the Insured Person serves as a soldier, police officer, or volunteer in a
war or to suppress crime.
9. While the Insured Person is in the vicinity of a petroleum drilling platform or
underground mine.
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10. While the Insured Person is participating in any type of car or boat racing,
horse racing, ski racing, including jet ski racing and skating, boxing, including
wrestling, parachuting (except as a life-saving measure), or boarding or alighting
from hot air-balloons or sailplanes.
11. While the Insured Person is boarding or alighting from or traveling on an
unregistered non-commercial passenger aircraft.
12. While the Insured Person is riding or seated as a passenger on a motorcycle.
13. AIDS, venereal diseases, sexual transmitted diseases, psychological or nervous
conditions, stress, and insanity.
14. If the Insured Person is traveling with the objective of receiving any type of
medical treatment.
15. The Insured Person is not in a condition to travel and travels against the
advice of a medical practitioner.
16. The Insured Person’s acts while he/she is under the influence of alcohol and
unable to remain cognizant, and, at the time of accident, has a blood alcohol level of
150 milligrams or more.
17. The Insured Person’s acts while he/she is under the influence of an addictive
substance or drug and unable to remain cognizant.
18. Pre-existing Conditions
19. Pregnancy, childbirth, or abortion.
20. Services, treatment, and curing of congenital anomalies, and treatment of
every type of inherited disease.
21. Services, treatment or surgery relating to injury or sickness that occurs as a
result of taking advantage of the Policy.

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั นที 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที/Registration No. 0107537001510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

Customer Service Department
O
F

+66 0 2611 4242
+66 0 2611 4324

24-Hour Emergency Hotline
O

+66 0 2039 5770

www.chubb.com/th
www.chubbtravelinsurance.co.th

Section 4: Insuring Agreements
During the effective period of this Policy, and subject to the rules, insuring agreements,
general exclusions, general terms and conditions, and attachments of this Policy, and in
consideration of the premium to be paid by the Policyholder or the Insured Person, the
Company agrees to provide the following coverage only in respect of insuring agreements
in which the sum insured is as specified in the Policy schedule or insurance certificate.
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TA 1
Accident Benefits during Overseas Travel
Additional Definitions
Dismemberment refers to the cutting or tearing off of a hand or leg at or above the
wrist or ankle joint and shall refer to the total loss of use of such body part, with a clear
medical indication that such organ will not be able to function at anytime in the future.
Loss of Sight refers to total, permanent blindness, with a clear medical indication that it
is incurable.
Loss of Hearing refers to permanent, irrecoverable loss of hearing.
Loss of Speech refers to loss of the ability to pronounce three out of four categories of
sounds which produce speech, i.e., sounds from the lips, oral cavity, tongue and palate, or a
total permanent loss of the glottis or damage to the motor speech center which causes loss
of speech.
Permanent Disability means
1. If the Insured Person is employed in a regular occupation or other occupation,
permanent disability will prevent him or her from being able to perform any job in regular
occupation and other occupation permanently, or
2. If the Insured Person is not employed in a regular occupation or other occupation,
permanent disability will prevent him or her from being able to perform 3 or more of the
following daily activities by himself/herself without the help of another person or without
the use of certain equipment:
(1) Bathing refers to the ability to wash one’s body in a bath or shower, or to
otherwise clean one’s body.
(2) Dressing refers to the ability to put on and take off one’s clothing and to replace
old medical dressings.
(3) Feeding refers to the ability to eat food that has been prepared in any form.
(4) Continence refers to the ability to maintain control of one’s bowel and bladder,
with or without aiding tube, prosthetic device, or other form of support to perform
associated personal hygiene.
(5) Movement refers to the ability to move from one room to another on the same
level and in the same location.
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(6) Motion refers to the ability to move oneself from a bed to a chair or other
similar places.
Coverage
This insurance covers injuries that occur during a trip overseas and results in:
1. The death of the Insured Person within 180 days from the date of the accident, or the
need for the Insured Person to be permanently hospitalized and the subsequent death of
the Insured Person at any time as a consequence of the injury; or
2. The Insured Person suffering from permanent disability which persists for not less
than 12 consecutive months, commencing from the first date of becoming permanently
disabled; or there is a clear medical indication that the Insured Person will become
permanently disabled within 180 days from the date of the accident; or
3. The Insured Person suffering dismemberment, loss of sight, loss of hearing, or loss of
speech within 180 days from the date of the accident.
In the event of any of the above-mentioned circumstances in 1, 2 or 3, the Company will
pay compensation for the loss in accordance with the percentage of the sum insured stated
in the schedule below.
Benefits
1) Death

Percentage of the sum insured
100

2) Permanent Disability

100

3) Loss of both hands at or above the wrist joint
or both feet at or above the ankle joint, or Loss of
Sight in both eyes
4) Loss of one hand at or above the wrist joint
and one foot at or above the ankle joint
5) Loss of one hand at or above the wrist joint
and Loss of Sight in one eye
6) Loss of one foot at or above the ankle joint and
Loss of Sight in one eye
7) Loss of Hearing and Loss of Speech
8) Loss of Hearing in both ears
9) Loss of one hand at or above the wrist joint
10) Loss of one foot at or above the ankle joint
11) Loss of Sight in one eye

100

100
100
100
100
75
60
60
60
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12) Loss of Hearing in one ear

15

In the event that the Insured Person suffers any loss or multiple losses for death,
dismemberment, loss of sight, loss of hearing, loss of speech and/or permanent disability,
regardless of whether such losses are a result of the same accident, the Company shall pay
a single benefit amount, whichever is the highest according to the insuring agreement, until
the maximum benefit specified for such loss or damage is reached. If the amount of
compensation paid by the Company under such insuring agreement has not yet reached the
full amount of the insured sum, the Company will continue to provide coverage until the
end of the insured period in accordance with the balance of the insured sum.
Submission of Documents and Evidence for a Claim
1. In case of death
The Policyholder, Beneficiary, or their representative, as the case may be, must submit
the following documents and evidence to the Company within 30 days from the date of the
event at their own cost:
1.1 Claim form of the Company
1.2 Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person
1.3 Copy of the death certificate
1.4 Copy of the autopsy report certified by the institute that issues the report
1.5 Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality
where the event took place
1.6 Copy of the Insured Person’s ID card and house registration, which indicate that the
Insured Person is deceased
1.7 Copy of the Beneficiary’s ID card and house registration
1.8 Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
2. In case of Permanent Disability, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, or Loss
of Speech
The Policyholder, Insured Person or their representative, as the case may be, must
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the
date of the event at their own cost.
2.1 Claim form of the Company
2.2 Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person
2.3 Certified true copy of the Insured Person’s ID card
2.4 Copy of the medical report which confirms Permanent Disability, Dismemberment,
Loss of Sight, Loss of Hearing, or Loss of Speech
2.5 Photographs which confirm permanent disability (if any)
2.6 Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality
where the event took place
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2.7 Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.

Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, the insurance under this insuring
agreement shall not cover injuries occurring from, or which are a result of,
associated with, or due to the following causes:
1. Infectious and parasitic diseases, except infections, tetanus or rabies
contracted through a wound from the accident.
2. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious,
or ideological agenda or to cause civil commotion.
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TA 5.1
Trip Cancellation Expenses
Additional Definition
Natural Disaster means any natural peril that results in loss of or damage to life and
property, such as a bush fire, flood, storm, or earthquake.
Coverage
This insurance covers cases where the Insured Person’s trip is canceled within 30 days
prior to the departure date due to any of the following events:
1. The Insured Person or his or her family member dies or suffers serious injury or
sickness, which is confirmed as life-threatening by a medical practitioner
2. Unexpected strike or riot that is beyond the control of the Insured Person
3. The permanent residence of the Insured Person is lost or damaged because of a
Natural Disaster that occurs within 1 week before the departure date
4. The Insured Person receives a summons to give testimony in court as a witness
during the planned period of the trip, or is served a warrant by the court.
The Company will reimburse the Insured Person for loss or damage in the event of trip
cancellation occurring after this Policy becomes effective, but only for the amount that has
been partly or wholly paid in advance as a deposit or reservation fee for the travel ticket or
accommodation and such expenses cannot be claimed from the service provider, another
insurance company, or from other sources, and provided the loss or damage is a
consequence of trip cancellation prior to commencement of the journey and/or expenses
which the Insured Person is liable for according to the law. This coverage shall come into
effect only if the Insured Person obtained insurance before becoming aware of any incident
that could cause such trip to be canceled. The Company will pay compensation not
exceeding the insured sum as stated in the Policy schedule or insurance certificate.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may
be, must submit the following documents and evidence to the Company within 30 days
from the date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of the passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
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4. Evidence showing the amount paid in advance by the Insured Person
5. Letter from the tour agency or airline indicating the amount required
6. Copy of the death certificate (in case of death of the Insured Person or a family
member)
7. Medical certificate (if the trip is canceled due to severe injury or sickness of the
Insured Person or a family member)
8. Evidence of the reasons for cancellation of the trip
9. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover trip
cancellations due to:
1. A family member’s suffering from AIDs, venereal disease, or sexually
transmitted disease.
2. Non-compliance with the agreement by the person, agent, or travel agency
from whom the Insured Person bought coverage or travel services.
3. Spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to cause
civil commotion.
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TA 5.2
Trip Curtailment Expenses Benefit
Additional Definition
Natural Disaster means any natural peril that results in loss of or damage to life and
property, such as a bush fire, flood, storm, or earthquake.
Coverage
This insurance covers the Insured Person’s additional expenses already paid for,
traveling and accommodation expenses during a trip overseas, and/or a fine or expense
incurred in consequence of the Insured Person’s return to Thailand ahead of schedule due
to:
1. The Insured Person or a family member suffering death or serious injury or
sickness, where such injury or sickness is confirmed as life-threatening by a Medical
Practitioner and therefore causes a trip to be interrupted, and results in the Insured Person
having to return from overseas directly to Thailand.
2. Natural Disaster which prevents the Insured Person from continuing with his/her
scheduled trip.
3. Unexpected strike, riot, civil commotion that unexpectedly happens and is beyond
the control of the Insured Person.
4. Quarantine, as suggested by a physician.
The Company will compensate the actual expense incurred, up to the amount of the
sum insured as specified in the Policy schedule or this insurance certificate, for expenses
paid in advance for travelling via airplane, land, or boat (economy class if possible), unused
accommodations, a fine, or expense incurred due to the Insured Person’s return to
Thailand ahead of schedule, or loss of frequent flier or air travel points that the Insured
Person used to purchase an airline ticket if he/she must cancel such ticket, and shall
include any expense incurred from an extension of travel time due to quarantine as
suggested by a physician and that the Insured Person cannot claim from the service
provider, other insurance or other sources.
This coverage shall come into effect only when the Insured Person has become insured
before being aware of any incident causing such trip curtailment.
Claim and Submission of Documents and Evidence
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The Policyholder, Insured Person, Beneficiary, or their representative, as the case may
be, must submit the following documents and evidence to the Company within 30 days
from the date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Evidence showing the amount paid in advance by the Insured Person
5. Letter from the tour agency or airline indicating the amount required
6. Copy of latest purchased air ticket with receipt
7. Copy of the death certificate (in case of death of the Insured Person or a family
member)
8. Medical certificate (if the trip curtailment is due to severe injury or sickness of the
Insured Person or a family member) indicating significant symptoms, diagnosis results, and
treatment
9. Evidence showing the causes of trip curtailment
10. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover trip
curtailments due to:
1. A family members’ suffering from AIDs, venereal disease, or sexually
transmitted disease.
2. Non-compliance with the agreement by the person, agent, or travel agency
from whom the Insured Person bought coverage or traveling services.
3. Other causes known by the Insured Person prior to this insurance.
4. Spiteful actions with a political, religious or ideological agenda or to cause
civil commotion.
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TA 5.3
Flight Delay Benefit
Coverage
This insurance covers flight delays incurred after the Insured Person departs Thailand
and while the Insured Person is travelling overseas.
If travelling via airplane, and if the flight schedule as planned must be delayed for at
least 6 consecutive hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured
Person due to adverse weather, mechanical breakdown of the aircraft, strike or work
stoppage or protest by the airline or airport employees, the Company will compensate the
Insured Person for each 6 hour delay, but not exceeding the insured amount stated in the
Policy schedule and insurance certificate.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the
date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or
airport, identifying the causes and duration of the flight delay
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover cases due
to or in consequence of strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a
political, religious or ideological agenda or to cause civil commotion.
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TA 5.4
Hijacking Benefit
Additional Definition
Hijack refers to any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force
or violence, and with wrongful intent, of any group of persons.
Coverage
This insurance covers cases where the Insured Person becomes a hostage of a Hijack
while traveling on a plane overseas, and such Hijack lasts for a period of at least 24
consecutive hours.
The Company will compensate the Insured Person for each 24 continuous hour of being
a hostage, but not exceeding the insured amount stated in the Policy schedule and
insurance certificate.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the
date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or
airport, identifying the causes and period of the hijacking
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover cases due
to or in consequence of strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a
political, religious or ideological agenda or to cause civil commotion.
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TA 5.7
Flight Diversion Benefit
Coverage
This insurance covers a traveling delay via airplane due to adverse weather conditions
while traveling overseas that causes the aircraft on which the Insured Person is traveling to
be diverted to another destination, and subsequently to its original destination specified in
the itinerary supplied to the Insured Person.
The Company will compensate the Insured Person for each 6 consecutive hour period
which the Insured Person cannot claim from the service provider, other insurance or other
source, but not exceeding the insured amount stated in the Policy schedule or insurance
certificate.
The diversion delay shall be calculated from the scheduled arrival at the original
destination to the actual arrival at the original destination subsequent to the diversion.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the
date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or
airport, identifying causes and duration of the delay due to flight diversion
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover a case
incurred due to or in consequence of strikes or work stoppages, riots, or spiteful
actions with a political, religious or ideological agenda or to cause civil commotion.
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TA 5.8
Missed Connecting Flight Benefit
Coverage
This insurance covers a missed connecting flight in which the scheduled flight has been
confirmed while the Insured Person is at the transfer point overseas due to a delay of the
flight heading to such transfer point if there are no other flights or transportation via other
means made available to the Insured Person within at least 6 hours after the actual arrival
time of his/her incoming flight at the scheduled transfer point.
The Company will compensate the Insured Person for each 6 consecutive hour of delay
which the Insured Person cannot claim from the service provider, other insurance or other
source, but not exceeding the insured amount stated in the Policy schedule or insurance
certificate. The compensation will be paid for any of the events only for departures from
Thailand.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the
date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or
airport, identifying the causes and duration of missing the connecting flight
5. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover a missed
connecting flight due to or in consequence of:
1. The Insured Person misses the initial point of departure for any reason.
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2. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious
or ideological agenda or to cause civil commotion or protest occurred or announced
before the effective date of the Policy or the date of the ticket or date of confirmation
of journey, whichever is earlier.
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TA 5.9
Baggage Delay Benefit
Coverage
This insurance covers the check-in baggage accompanying the Insured Person after it
has been delayed due to the fault of the airline for more than 6 hours after the Insured
Person’s arrival at the airport of the schedule destination abroad.
The Company will compensate the Insured Person for actual expenses incurred by
him/her in buying clothes on a necessary and urgent basis, for each 6 consecutive hour
during the period of delay, but not exceeding the insured amount stated in the Policy
schedule or insurance certificate.
The Insured Person will not be compensated for the Baggage Delay Benefit and Loss of
Baggage and Personal Effects Benefit (if any) as a result of the same event giving rise to a
claim.
The Company shall subrogate the Insured Person’s rights having over any person or
organization only for the amount compensated by the Company. The Insured Person must
cooperate with the Company regarding handing over documents, as well as taking
procedures necessary to protect such rights, and the Insured Person must not take any
action which could damage the Company, and not, after such loss or damage, take legal
proceedings against a person causing such loss or damage.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the
date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Receipt for purchase of clothes and necessary appliances of the Insured Person
5. Document confirming the situation by the airline or airport, issued by the airline or
airport, identifying the causes and duration of the delay of baggage
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
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Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover:
1. Baggage delay while in Thailand or after the Insured Person ends his/her
travel according to his/her travel itinerary.
2. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious
or ideological agenda or to cause civil commotion.
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TA 6.1
Loss or Damage of Baggage and Personal Effects Benefit
Additional Definitions
Baggage and Personal Effects refers to the Insured Person’s Baggage and Personal
Effects (except the effects indicated in the Additional Exclusions) which are the Insured
Person’s belongings that are carried with the Insured Person while traveling.
Theft refers to dishonestly taking another’s property or property to which others have
ownership.
Robbery refers to theft by doing an act of violence or threatening to do any act of
violence immediately in order to facilitate the theft or taking away of property, or to obtain
delivery of the property, take hold of the property, conceal the commission of such offense,
or to escape from arrest.
Gang-Robbery refers to robbery committed by three or more persons.
Pair or Set refers to properties which are either identical to each other or are
accessories of each other or have to be used together.
Coverage
This insurance covers the loss or damage of the Insured Person’s baggage and/or
personal effects while traveling overseas as a result of:
1. Error in delivering the baggage by the common carrier or hotel staff; or
2. Robbery or Gang-Robbery or any action involving violence, or threatening the
Insured Person by taking the Baggage and/or Personal Effects. The Insured Person must
report such loss or damage to the local police within 24 hours from the time of the incident.
The Company will compensate per single item or Pair or Set that the Insured Person
cannot claim from the service provider, other insurance or other sources for the actual loss
or damage, but not exceeding the insured amount stated in the Policy schedule or
insurance certificate less excess (if any).
The Company will not compensate for a change in or replacement of property or
components which are part of a Pair or Set which is not loss or damaged, when the loss or
damage is partial or at a part that can be separately identified.
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Any Insured Person shall not be compensated for both the Baggage Delay Benefit and
the Loss of Baggage and Personal Effects Benefit (if any) as a result of the same event giving
rise to a claim.
Indemnity
The Company may compensate the Insured Person by way of any of the following:
1. The amount payable in respect of any one item based on the actual value of the item
at the time of loss or damage;
2. Repairing the property to its original condition or according to the actual damage; or
3. Replacing it with similar property.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the
date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality
where the event took place
5. Price quotation and photograph (if any)
6. Details of lost or damaged items and the amount of loss or damage of such items at
the time of loss or damage, as thoroughly as possible
7. Letter confirming the loss or damage, issued by the carrier company or hotel (if any)
8. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any loss or
damage of Baggage and Personal Effects caused by or resulting from the following:
1. Animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats,
automobiles, any other conveyances, snow skis, household effects, works of art or
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antiques, valuables, precious ornaments, souvenirs, goods or samples of goods,
musical instruments, contact lenses, wheelchairs for disabled, dental bridges, false
teeth, prostheses, fruits, perishable items, consumer goods, inventions, paintings,
share certificates, other documents, title deeds, contracts, bonds, all kinds of
securities, ID cards and driving licenses, credit cards, computers (including
accessories and programs), data recorded on tapes, diskette programs, data cards or
others of the same nature, all kinds of portable electronic devices such as notebooks,
cameras, mobile phones, cash, traveler’s checks, travel documents, travel tickets,
equipment for rent or to be rented.
Household effects mean articles for household use that is not usually carried
while traveling, e.g., clothes unnecessary for traveling, kitchenware, household
facilities, etc.
Valuables mean articles of gold, silver or other precious metal, furs, gems,
diamonds or precious stones.
Precious ornaments mean articles, e.g., rings, bracelets, necklaces, bangles,
earrings, pendants, and watches.
Souvenirs mean articles that are a symbol or a reminder of event, place, or
other things distributed or given as reminders.
Cash means bank notes or coins which can be paid with under the law.
Traveler’s checks mean checks for traveling to be payable in foreign
currencies, including bills of exchange.
Travel documents mean passports, visas, or travel tickets.
Travel tickets mean tickets for payment of transportation fee to land, sea, or
air service providers operating under a valid license by law.
Notebook computers mean handbag computers, including components or
equipment which is standard equipment of a computer notebook. Handheld
computers or other carrying devices are not included.
2. Loss or damage of baggage sent in advance or souvenirs and/or objects sent
via post parcel or shipped separately from the Insured Person.
3. Loss, damage or destruction caused by depreciation of the Baggage and/or
Personal Effects, degradation, wear by insects or animals or due to repair, cleaning,
modification or change by the Insured Person.
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4. Loss or damage to the Insured Person’s Baggage or Personal Effects which are
left unattended in any vehicle or public place or as a result of the Insured Person’s
failure to take care and precautions for the safeguard and security of such property.
5. Loss with unknown cause.
6. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious
or ideological agenda or to cause civil commotion.
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TA 6.3
Loss of Travel Document Benefit
Additional Definitions
Travel Documents refers to passports, visas or travel tickets.
Theft refers to dishonestly taking another’s property or property to which others have
ownership.
Robbery refers to theft by doing an act of violence or threatening to do any act of
violence immediately in order to facilitate the theft or taking away of property or to obtain
delivery of the property, take hold of the property, conceal the commission of such offense,
or to escape from arrest.
Gang-Robbery refers to robbery committed by three or more persons.
Coverage
This insurance covers the loss of the Insured Person’s Travel Documents caused by
Robbery or Gang-Robbery or any action involving violence or threatening by other persons
against the Insured Person during a Trip overseas, resulting in being unable to use such
documents.
The Company will compensate the Insured Person up to the insured amount stated in
the Policy schedule or this insurance certificate, less excess (if any), provided that the
Insured Person cannot claim from a responsible person or other insurance or other
sources.
The Insured Person must report the incident to the police having jurisdiction at the
place of loss within 24 hours from the time of incident.
Claim and Submission of Documents and Evidence
The Policyholder, Insured Person, or their representative, as the case may be, must
submit the following documents and evidence to the Company within 30 days from the
date of the event at their own cost:
1. Claim form of the Company
2. Copy of passport and/or traveling evidence of the Insured Person
3. Certified true copy of the Insured Person’s ID card
4. Copy of the police report prepared by the police who have authority in the locality
where the event took place
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5. Receipt of expenses paid for making new Travel Documents
6. Necessary documents or evidence as required by the Company (if any).
The failure to submit documents and evidence within the required period will not affect
the right of claim if it can be shown that there was a reasonable necessity to delay the
submission of the documents and evidence and that such documents and evidence were
submitted as soon as possible.
Additional Exclusions
Notwithstanding the General Exclusions, this insurance does not cover any loss
caused by or resulting from the following:
1. Loss or damage caused by deterioration of the Travel Documents, degradation,
wear by insects or animals, or due to repair, cleaning, modification or amendment
processes by the Insured Person.
2. Loss or damage to Travel Documents which are left unattended in any vehicle
or public place or as a result of the Insured Person’s failure to take care and
precautions for the safeguard and security of such property.
3. Strikes or work stoppages, riots, or spiteful actions with a political, religious
or ideological agenda or to cause civil commotion.
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This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any
claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection
with or contributed to by any of the following countries:
1. Iran
2. Syria
3. Cuba
4. North Korea
5. North Sudan

